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 5 ال ههه

 انك كلل ي٠ ذخأي شيلا ةلاح مات لذع يلا

 هتراجتن اذه اندلا رومأب نيقم مايا يتيؤ رأ ذخام

 هريغو هئأو هأ عابناب ةينخنإر هكالمم ادودح عيسوتب كاذو

 ايد || نط مناك لم ,طابالاو يهالملا نه كلذ رغب

 ريكا مث نه 0 سيلو. و دجو اماطحهلو امتع

 [ ايف هك كيلا يف ا 0 هل عمو ىفاكلا ل١ ماه هالأ هدالخ

 : : ًالئاي باوصب لوغي ينفلا عيمست اذطو. برلا م الكي

 نم له ىريل رشبلا ينب لع علظا زاعبلا, نم 59
 سبل . |ونطتلاو اعم اوغانا دق ملك - هللا بلطيو مهن
 وع( ؟ : 17 نه 1.4 نك الو تن يل قرم

 0 يف عضوت ل كنا بييبللا «ىراقلا اهيا ملعاف
 ارودكر انني زتكتو أر اراجنا سرغتو اتوب ينل ماعلا
 ضو مو الأ اأبنم فراق ال ةياغ ومار 3 تنلخ 4!



 ةمدقم 5

 ءايمرأ ١) سرغنو يبتو ضفنتو كلهتو مدهو علفت نا

 كبلق قاعا نم لصاأةست نأ كلل نب ينعأ ( 5-0

 سارغإو لئاضفلا راهتا اهناكو سرغتو ل ئاذرلا كاوا

 يبت ءانغ ةضور كبلق كاذذا صيف لئاغلا ىزا

 لمعلا اذه.ّنا ديب.يوامسلا نتا اهبّيدبو ةكئالملا
 اتتايح“ قارغعسي' لب ”نيدتش وأ ةنس يق 'متيالا ريطفما

 عطقنم ريغ داهجو ةّئاد برح نع جرابع يف الك

 انل دب الف يلعو . حورلا ناضيفب الا تي ال لمعو

 ام ماتا ىلع ةعاسملا لك اندعاست ةلاعف طئاشو نم

 لماعلا ىلع قبانملا نا تير الو هلجال انتلخو هيلا انيعد

 ةورذ ىلا ةيدوملا ىلضفلا قيرطلا يه ةيلقعلا ةولصلاو
 ناسلب شتي برلا عمس اذظو ةسادقلا ديو لالا
 سب *:1(لطلل لغاالك العزم كرد دج ةاذاف هربت
 ا اقع اوبال ءاقنل انك داحا

 هير بهما ولاا ةزملاللت وطرق نام لاذ



 مااا ع
000000 

 7 ةمدقم

 ممم سا سال

 . لماتلا ةطساوبألا هيلا اني ذ جمال ةنكأو رارسالا ةطساوب

 م : 30 ا قفا

 25 1 0 نما يف ةصالخ 19 كالملا

 لوصحما ةقبلا نكمي ال لماتلا نودب ةنا انلأ تبعي ةسفن

 موق 2 لاكلا أآذه - .٠ ا لاكلا نه ءيش لع

 ةلزنمب نيف ريصت ىت> اهيف جُرقلاو لئاضفلا ةسرامب الأ

 نأ 5 فاك 7-2 اطاعفا ْق رعشا ل تاْكَأَم

 الو ةدارالا اهتسرام ىلع مدخن ال تناك ايا ةليضنلا

 أمسح ْق ايلف ىو ركيف لقعلا قبسإ ١ نأ أاهداتعت

 بغرف اهتاريخو اهتاجذونو اهدئاوف ةرثكو اهءاهبو

 43 ايف ةدارالا

 7 تارابدالا زا هذ ألم انلا ةلعب ةسفن اذهو

 قئانمحاب لقعلا عنتن ن :ااماش نم ناسنالا اهلمأتي

1 يه كيب ةدا ارالل 3 م 17 اهناسقسا لع همت اهنيض 'ْ
 



 ةفمدقم ب

 رهكتو اهيلا ةدارالا كاذ ذا ليمف ابيف اهبغريو ةنسمملا

 عازعلاو ةحاصلا دصاقملا ردصتن اهبجوم لهل ىلع

 دي نيا

 امام ببغري ناسنا لكأ يف غني هنا مدقت ام ضيف
 لماعلا لمعتسيا نأ. ىج "والا مقل هل نمالخ ْق

 ضصضخي 7 1 رأيتخالا ةب يوقتلا هتاضاي هارت ىلع هاتف 5

 مود لك ثلقو ٠ ةعاش عبر نوكي ام لقا موي لك هل

 ًاققان املاهنا ىف لدن هيذازا وكت قادارا نم نال
 لتعلا ةرانا نع بنكي ال نا هل يعبني اهدصأتم يف

 ليتل ناك مالو. ةيفيتملا تنادإلاو نيدلا قئاقجب
 تاذ .ةليلج :ةسيفن.ينتك- بلاط :يف 1 ارارم يصقتسي

 عرولإو ىوتنلا تاور أهتم ثعبتن رن هفزاةرثوم تارابع

 اهدي فوسو اهمدجو يتلا تالماتلا كهب ةنيعرفنلف
 ىلع ةبنرم اهما انريتعا اذا اهيمال ٠ مارملا بط أضرا وه
 انير ةأيح وهو ال 1 لمأتلل عوضوم نسحإو لضفا



 1 ةملقم

 نانا ماعلا اذه ىلا هعيومم لنم ميسم عوسب انصلخمو

 «:نسودتلا ةَحئور ةلاشإو
 ةيونلا تالماتلا ته عرولا نموا اهيا لبقاف

 ع, امافيضرالا زبخابكءاذتغا موي لك اهب ذعغإو

 8 ىءرتلا تنَسحا نااهاوس نس 0
 نع نير ا 0 اهأرت 0 250 7 ٠ اهياعم

 انام اهتز تاسعا 6 52-0
 ةداعالا نه 50 يفف ي هك ْق نطل 1 ب دع

 »ب ةدافا

 ةانلعج دقو ةيسنرفلا يف عبارلا وه دلجْمل اذه نا
 نيدلجلا عم ةفالع 0-5 هيأ الل ول ْق الان

 0 0 والا
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 يسال اننوتليرقوملا بياقنم نب

60 

 ممم
0 5 © 6 



 (ءيخا ناءزل «حفار هدأ

 3 1 لماعلا

 نامزَل ىوقتي دادعتسالا قوءايبالا 30 3

 جيسلا عوسي ءيبع

 1: 5 ٠يبع) مالا عيم ىبتشملا يتابو

 نينمؤملا  نييجملا عيش ايا [ىشكإوأازهصتأ#؟ |

 ا عوسب نع ءايبنالا يف ءاج ام 'نودرولا برلاب

 نأ ١ نوم دنملا ليزر انديع .ىع. نانز اذه ق*انب»ردجي معن

 دات ا اًءبنلا صوصخ ا هلع تطتك

 انانارهج ا انعاوتش إب موي لك ىلةي اذهو : عسملا عوسي

 انعاتساب ايكل | يسملا صوصخب نوسب دقلا ءايبنالا ةتبكا

 اج ان دسجلا ةلكلل اجل كللررع دارا مومالكا



 لول ال ا[

 2/1 بلق رعت, ناك قاوم لع] يعش تيل

 ءيمب دعولا يف هرّكفت دّرجم دنع نيسيدقلا ءايبنالاو

 عيسملا روهخ دعت اندجو نيذلا نق لحث . ص]خلا
 ءابامل كقلؤا قوش نوف انقإواغإرأ عسجت دس انبتغو
 مارطضالا لك مر ه١ تناك مهقأوشا نا لجا ' ةرارح

 + هب دوعوألا ةلكلاب 3 دركف دروع

 هاشم ىلا اةوذ باذ نيذهوملا عيج ايارمهاربا نأ

 ىار اكهبلص نم دلوي نا ابيزق ناك يذلا جملا موب
 ديطولا هئاجرل جابتبالا كا فيلو يحولا نيعب كلذ

 الرا زاجل نايف ريغ قر ريكي فكه. ىلبنملا هداليو

 ابلاغ ]و رعش ميهملا ءيث نع نمهنلا حور " تكلا

 حامضاب نوبلطي اوناكو اهسفن قاوشالا كلت جحاب
 يذلا مظعلا ٌرسلا كاذ لاك ةهاشم نإوا برقابو

 ٌبرلا كلذب انل حّرص ا؟ حرفب ةيقينح مويلا ىرن

 ءايبنأ نأ < : ضرأالا لع ةددرا لم نيمالتل هاوثب م0



 ١ حرفلا رارسا يف
 . م حسمم رصسا حل

 ملف متنا مترظن ام إو رظني نا اوهتشا اكولمو نيرينك

 «(21: ٠١ ول )«!ىرظني

 قب دذلإب ل نم نأ 1 نأ مث نم لفاعلل رظيف : ؟

 ناأسحالا ظعو نبال كك ةيهولا , اضع هبلق ةبغرو كف

 ليلق وهف ادلجلال هسناعب جيسملا ب لا هب نسحا يذلا

 هنت ةداع رسب ناثملا برلاف كلذ 3 2 ةبحلا

 يذلا وهو ال فيك. ةدابعلا ةهعن ٌةرارشا نيل أعلل

 واح جيسملاو . هتاكرب هيف ضيفي ماعلا اذه ىلا ءاج

 طشننو ةبحت يتلا سوفنلا ن ناجيوملو عكذو

 ةيهش ةعساو ةبصخ لمأت عيضأوم هيف دن هتدابع يق

 الو أرون نور: :افلاو نونواهتملا اهيف دهأشي ال ةسدقف

 رارسا يف يورنلا بلطي ال نم نال. انعط اه نوقوذي

 أذه ىو اكاردا قحتسي ال ةبغرو عضاوتب عوسإ

 لع يطعأ مكل» :رابطالا قيمالتل لوقي ؛ عوسي برأ ناك

 , 7 1 لاثمابف نوفابلا اماف. هللا ثوكلم رئاره
000 



 لوالا بابلا 4

 القا ليا هيلا تؤم غوري .ةيفعبف و ؟

 ةوالطب 44 نم ةرداصلا هليواقأب تاينفالا ىلا اديدش

 ةيملالا هتوسبان ول ان ليف ني.نملاقو اةرال> سما” ىوفت
 + اهني قج اهنيثنل اتمزب ةنئزالا انعست ال يتلا كلت

 عيج ْى ءاوقالا سوفنلا نه تداتعا دقو

 بيبحنا اقيرص عومسإ ىلا اهروما رئاسو ايناجايتحا

 ةليضفو رقمعل لك ردصم وه ال . ماما اهيرعفو

 ام ماظنلا ىلا دري نا ةحاو ةراشاب لب ةلكب ردقيو

 ا« ةنع جرخ

 عاونا ىلع عوسبإ يّرعنن سوفنلا كلت ٌنانف هيلعو

 عضأوتو ةدابعب اهريظن هيلا وى لزم هلك ةفل فم

 تاقالع تّدنشا ًذكو.هلفع ريت ةبظعر اوناب ابلاغ دلي

 . ةيماس تافاطخغا ىلا هتاداقتفاب عنترا ىلاعت هل هبح
 مايالا ذه ع يضتن ناب اند و لك نذا ل ذبنلف

 ةعيرشلا ْ ليشم عل 3 أعاد أننطاب ذييلِو ةيوقنلا



 6 حرفلا رارسا يف

 ةيرانسلا رارسثالا: روغو َنيلَوالا ءابالا:قوشو ءايبن الاو
 + ةفاك تيعاوملا زاجنإ اك ضوضخ لالا
 ةالصلا نم لكن الو لم ال نا انل. يثبنيو :

 روءالا كاردا رحل و ميما وسل ةبحم انيف دتشت ِىل

 نبا ةفرعم يف اذكه جريت ةيوبنلا لاوقالاو سورا
 ]جال زم ُ نأ ىضفثرا نم لئاضف يف ١ 7 دأدزنو هللا

 + انصالخ

 ةيظع ةعنب ركفتلا تاما نأ يسفن اي نيه اذا(

 ثرذك نا باسم ا موي عوسي نيبيجت اذامو لفع ّيإو

 كزيمن يلا اهترثك نمكيهانو ةريثك تاناسحاب نآلا
 ياو مهلع لضنلا كلّوختو ةيدع ماو بوغش نع
 + لضف

 جملا دعب نواهجي نيذلا مانألا نم مك ةفينحو

 ةورتنحا نيذلا نه كو ةنع مولكي نم طق اوعمتي لو

 يوت نأ طففال ت تيطعأ لقق تنأ اما هب أونموي وب مو



 لوالا بابلا 1

 أم يهفتو يإرتث نا لب ةريثك ءايشا ةنع يعمسنو هب
 ركشب نذأ يونف ٠ جيبنملا عوسي نع هب 91 لح

 ينكعإو .كل اهادبا دقو اهفاصوأ نه تانأسحا ىلع هللا

 2 نم 97 نالجا : يمال لاعالا كه يف ةرصبتم

 .ابحو ةوالخو [ةحو ا >ور وأم وم جيسملا ن رع ليقو
 تقولأ انزوعي الو ديبعتلل داوملا نذأ انصقنت الف

0 *# 

 ةيصف يدع موبطخو نوسإ دفلا بك نا ؛

 ةيدانل يضعتي ام اكن ريورتلا لاكب 5 :ذآبا است 500

 الككا لوا انتم يبق وتل هءافيكمر .ةيلثإلا نضورغلا
 ةيزعن لجال ةرثك ءايشا ادع دقو لماتلا نسحا نأ

 ديعتلا د غالي ةمتفل ءامثلا نا «نينموملا عيج

 ”ىنطي الإ دربلا نال عوسإ ٌبرلاب داجتالا ىلا عولبلاو

 ان غوسن يلاالاو ةجعجا عنميالو نطابلا ٌبحا ريعس

 بارطضا ىتح لب . انليتارتو انتاولص ةلاطا اطوطب



 1 حرذلا رارسا يف

 انوعدتو جور نع انعنت دياحلإو فصاوعلاو وا

 ناسلب انل لوتي لكلاب ١ اناكو ٠ لماتلاو ءالتخالا ىلا
 ريل لغللا و 0 ايحش :.4ةيوأزب ا 0 : هلاح

 تيفو هراد 12 1 ا 4ع عيبسملا مم

 ا 9 و .ورأ| ريتال نعنصيل لب كلذار وغرف

 3 07 ركفلا ا ٠ هب ايدل ة الزم كيبل ْق

 انيتيدنم ةيلالا رابتالا لم 1[ ردا ا
 دمي ل ةناكف ةنوضمو ةظعنم,ةجراذكلاب اولا نوكت

 سدقلا خورأ|ةئقو ة 4 عن ون نأسف الأ ع 5 كاذ ذأ ىف ١

 خارتل ايلك<ابيعاجش بم ذتو انتايح ىقشل هنود يي ذلا

 .اياع ةجرد ىلا يغئر' نأ كيلن الإ هنلسم ايثكأ ٠ حاير ||

 5 دب اركان مولعلا يق ناك أو ٌبحلا تسد أذهو

 0 نأ ذا مهغيا حور اولا جانجي «ييتبلل نأ

 دع ةءاصلا ذات الو مولعلا عاشت

 اذه يف كندابع ديزت ناب نذا دهتجاف : 5

 ك0



 لب .| ١ 0101002

 كيل تارلا 1
 2 ا ل يا

 لترت ام اضوصخو . ةسادق ىلكلا برلا ءيحم نامز
 اهتبا > : اهودي يتلا انوذتنالا كه (ةينامورلا) ةسيئكلا

 4 نأ سفنلاوبانلا 6 دكنقو نوف« 3 21

 قاوشا حوضو» ىه ع نال د رظعاب م نم

 ِ* ةلاقتلل ةسينكلا ا

 ايدك ينعا رارإلا ءايبثالا خارص كاذ نا

 علي دش 0 0 نك خارص ل ياحي 500

 فقمت اماكف عيبسملا مودق 0 امتد 04 ةيظع أهتبغ و

 توجو 4 اصلا عوسي أي: ةلئاق ةيظفللا اهماولص نيب

 انتلخ يذلا ةيلزالا ةيقيتدملا بالا ةمكح اي ةباغلا يف

 مىصلخو نيطفاسلا كدالو ١ ىلا نالا "أه كي عونب

 ماه ٠ عفا 2 عون ةتريد يذلا ري ددلا تسجل

 0 تان نم 0 كن دالوب أنقل نوم يف اندتتفا

 اياطفما رقو مهيلع لفثي نيذلا كبراةنم صلخت يلصالا

 اذه ثاظ 06 له مر رح يأ توملا لوه مانزخيو



 5 3. رذلا راردأ ِ

 ءاجرب ىلا كل عنب صين ْى و كح 2 ُي را

 5 جيسملا عوسإ اي كننطساوب ةيدبالا تاريخا

 * نيا . روهدلا 9 لبق ك6 دولوألاو يقينحا

 يناثلا ماعلا
 يي وايسلا كلملا ل ىوبنل ان يغني هنأ ف

 كبتاي ككلم اذوه اه . نويهص ةنإل اولوق

 لة عشأ )

 يف *ايبنالاو ءابالا لك ذا ىلاعت هللا نا: ١
 نودهشي ني 2 0 وش 0 2 8 قيس ةنمزالا رباع

 ظاتلاب 4 و5 كب ةزم سنا 0 رشا ضيا مويل ونس

 نووناحورأا اهيا: لوقيف ءايبنالا ظافلا عراضت 31



 كل

 لالا بالإ 1
 1. عا د د وقت راو 111
 نواتن نيذلا امضيا متنإو ةوبنلا حورب نوذصتملا

 ةرظتتملا سفنلل اولوق بايكلاب نوفرعتو تاّيبهنلا

 يروضح ال يلغبف اهناجا نيعا غفت نا ةيغرلا ةياغب يئرجم
 ق نيدو يبور وجرت سفن وه ٌةبلطا ام ّنال تقولل

 سعننال ناب سفنلا كه ىلا حوأ:لازا ال ينإو اًبلاغ

 +« رظننثو مونتو طّقيتسن نكل روجتلا ساعن

 كلا انتملا :لمتالو يلا قتنلو نذا لصملف

 اهاق حْوَرأل ٠ ابلاغ رظنلا اهيف معنتلو ءامسلا اهل لزم
 7 و تأ اذن« يبج 8 ايل انتل اعازوب

 نأ شا 0 اليوط انامز ينيج 00-20 مخ

 1 ا اع السر قار امانا ا

 حرف ديزإو قوشلا مث ال يرمإ داو دارا م.تطسأوب

 +« ةظعو اروهب د
 ىلا مدقي ن ءرأ مانع كلا ىضتفا اذا يي د :

 هيلعو ا ةالفين ع يوف انانعنب هارت أم لحم



 فب حرفلا رارسا يف

 يروضحب 17 رف هاذ اديدش اناقوت يملا قوتي نك

 نا: عيطتسي ال ملاعلا بحت نا ريغ. 9 5 5
 عج ماعلا تالنت 3 نومحسا ن ١و ٠ ىلا قوتشي

 ةيقايلا ءايشالا يف امغار بلغلا شيط !بنيقم 0 وانك
 0 هناولصو هقاوشأب لجعي اذهف ةيناغلا ءايشالا نهد 5

 لك نم كاما حرفا يل مالسب يفرز َبراا اهيارله

 « ينءأو ينيع رونو يلف ةبيغر اياه : يلف

 الف وحر كلت 0 أرشأ ءاجر ا يئاجر ع

 ةياهاعإف يف | وخل ىسغلا تعفر كيلا قال قر

 ع يلا قون ع يلا م ١١ عم أذ نع ىلجأو ا

 ارهالا ب مر انا رجل 5 5 يع طلو ولأ له

 يلا ريغ . عيمتلا ملكأ مويلا ىلإو ءايبالا ناسملب راكتملا
 ينبح 5 5 ءاننم ا يناقدصا زمخألا | ك1

 ل يناخ ديو يبقي نأ 1 قوت ةيو بح نقرأ مخ <



 حيي بسسس

 لوالا بابلا 1

 تمت دقو ٌبرأا لوقب ٌرضا> اذنءاه ٠ مارتد) ظعأب

 يدعو زجنإو يالك لكاس يلا ١ دعب 35 5 ىللا

 هيلا تقأت امو نوكي ةتبلط اهق»٠ سفنلا قوش مال

 ٌرضاح اذنةاه ٠ لكمملا وه انا يلا ١ : لكيو

 : . / 11 عشا )

 اذوهأه, نال: ةنموم اسفن اي لابو يحرفأف :

 كنتلاخو كدالا برلا وهو ءامسلا نم كييناي كلكلم

 هلع للرد ةارنط انجز ىراغتت نا يذلا كيدي
 نوت يل فان الف كيابل دمعي نامل نإ اه
 ممم لزني ينلا ءاسلا اذوه اه.ىناي كلم اذوه اه

 4 ةاقدب يذلا ماعلاو

 يف دجلإو ىنغلإو هنيع يف رانلا ةعب رش اذوه اه

 ةلوح نوذحي ةكئالملا ءاسوروةككتالملا اذوه اه.هراسي

 نيسيدنلا جاوفإو ةيووصلا نيرا | نم 5 منالأو

 ىلالا ةرظع 0 ير 5 . ةنوعبتإ ديعلا ئردكلا



 ةايدلا تاو عي 95 نيطالسلا ةغاد 093 القت ةءاناف

 هب هعابنا 11

 تفلت
 نا ديتعلل ةيرعبلا ةكلجلا بانلا ىف ه هو عضاودلاو

 ادولاب ىلأب ةنأ يربنعأ 1

 »+ ةلا ماعلا ندب

 لماعنو ءايشالا عله اصبت ىلإ نرسل
 كت ْق قير“ ال ابدال . يدبالا كاملا لايعا اهنأينيل

 عضاوت ريغ دن الف )اعلا اذه ةهبأ نم اكيش لال
 لكل ىبوطف 7 ند هب كيهان 2 5-5

 يلزالا ّقألا رون رصببو يورلا مهغلا نويع 3 ند

 4 نامالا روذدب

 تال سلا ذيمالت ريغ 0 الفر 0 ريغ ملاعلا

 نعمل لفعلا نويعإ كلذو موباف 10 1 نيبحناو



 0000 1 م لا

 مزوالا بالا 4

 حورلاب هارب جيسملا م د نأ ةفيقحأب والا

 هب ةكلخا ةراَرغ ةيعاقمو
 نوسي دنقلا  ءآبالا هاري ناك هجولا اذه لعف
 < -ص

 هنودنح لبق ةعيمج اوابنا نيذلا ن ولوالا ءايبنالاو

 أوناك ءايبن الا نال يدع تاّوبن ُةنع انا 200

 مص ل رع ع

 نو رصبل اوناك مال ءاردص) نامزلا باغ 2 نوعدي

 نودهتجي !ةناكأ م 4 4 ناك يذلا هاا

 زل سانلأ ةماع.هن+ [ف نايا ارا مىتاب ايكو موليواقاب
 نطابلا يف عوتسإ انها نع يىر' لاو ا اذه -

 م لك د كيبصتلا للعل نامالا ملا ةييثا نيذلا ني

 امو ٠ 5 از انناهذا ُْق هةظن 4 ةنع ه ةأرآإ و ةقاعسو

 داجو تابثب لسزلا ةنديإو قدصب ءايبنالا هب تأبنن
 4 ةعل !ذكنو ةيظ دلو 4 فرو

 مدسج يف ميسا رب ل يتلا نووعلل | 4 وطن

 فافشعب ةبحنو ةدابعب ةءركتو ةئليقأب هب نموت كلذ عمو



 ا حرخلا رارسا يف

 « ةرار< هلوبق ىلا قوتنو

 بهذن اوهيف ءامملا نه يلب انكلم اذوه اه «ه

 يا تاووسلا حيرفتل. ةيونت تالبنب هلبقنو ,حرشب هلال
 جذسلاي اا رط ضرالا 82 جابحلا تا 1 اغلا 0 ١

 ٠ ىلآي ةنال بولا هج و مأم أ لاعالا يث ةشيعلا ا ّ

 لاب ايتيا يح“ : م نا اننبياو انما يأ معل

 اهيا لبو افا ةبو ع ف . 3 كنأ 5 ينلطإو

 ةيلستل السعو ابيلح 0 ضفنل . ما اركلا 0

 نويص ْق 6 لأ يف | رضا 2 مولا أنءيج

 نوقرغتملا م رو ردقع نم 57 : ظةيتشولاو

 ٠ ىذرملا بهصتخخيلو فاعلا رعت . ءادبا عجةمأو

 ةنال هيازكم ك ارث ىلا دحاو لك عراسياو عير عيشج

 .سّدقملا برلا موي ٠ ليئاردال ممظعلا مويأأ برقدق

 «٠ يدبالا كلملا ديع موب

 نينموملا عي 5 |وعفحاو ماشروا يتهرثأ



 (لاوالا فايلا 1

 ريظي ن 07-21 1 ند لك ةجعب كلا عوسبل نوع معا

 0 نطابلا 7 مكبكل رهاب ةب ةهمأب هات حلل ُق

 للاب فلو ب هشأأ عبي 5 حرفتلف . ةءادولاو ملا

 : مودع اينو الل

 نويص كمذا احرف ةءرولا فعلا اهئيأ تن 1110 أ

 حرفلا قبلي ةصاخ كبف كالا ىلا فاطم ةيلكلا
 ردهأي كاياو هيد نأ نأ ل تَرَ هجوو كيلا معنا

 يل ةيبح ةوعد كمسأب كوعدي هبا ا 1 ّ

 .كيا يلأي نأ ( ةتياردلل اذو وه ن + يدهاشتو يمس

 مي :ةلليلخي تلكلم اذوه يكل أ ككلم ذر رو

 د 2 يابو٠ 1 امريغ ا وامس نكل انام ب ايل يمر

 هاكات اةياب ه4يملب ماعلا ساي 3 ١ لاعلا ْق كلل

 نال 0 كا

 املا, فيس كولملا كلهن هيب تاداسلا عيج دوسو
 اذه نأ. يدبالا دخ 5 ليلك هدحا زوعيال هنو



 آ7 8 حرذلا راو 2

 نكل  ضرالا لع كليا ثاي 1 ءامسلا كللم كلملا
 رع ةم دنع نأ دارا نقد تارادلا ترحل ليلا
 ل اخ ةحرط اركي 3 عوضخل غاوي ندو >3

 نينيموتو ةنيبحتو هيلأ نيقوتت يذلا ككلم أاذوه

 وهو قئالخلا عيج م ماع 00 ل هنا . هب نيجرتو

 يصوصقملا كسورع هنا 5 كلل هبل َصاخما كك[
 هبتن» هنال كتصاخ هنا لجا . دودولا كتي دصو

 ةيلعاف تاذ كا ةتسارح نالو. 2 عا كياع
 كل غوش ثيحب دشا ةنارافإو ّنحا ةدادوو يربك

 ذخ كيحا ةنال «.يلاو يكلم »: باوص لك كيتنب نأ
 كيبل نجع نم فلاب خرور و يفت ذي لزالا

 عا الف كدحم هيف يبات ن 0 اي السا
 دب يسأيو وا يلز 2ث نا لل ربيعي 1 ةح أب

 امو . اريظنمو ايا مم كّذلم 03 هنأ :

 نأ أنيلع بس كريم . 46 سد ةتردق ةئدنص



 لول بالا " [/

 كلذ عم ىهو 'مث لي هو لكلا كلم باوص كب هب ةيوسل

 ءاعسلا 0 2 ةيضوضفملا هيهأ وه ةعل كأم

 4: 1 بترو ةنياخ هاكر ذو :كذيوهو ضرالاو

 لازت ل ةتردقو .٠ 11 اهءوانشي ال ةطأس . ءايشالا عب

 سلو يش 0 "ينبح دقو 4بيق نيتعبأت 1 6

 4 07 هيظعل

 كواملا عيج ىلا ةبسنلاب ةظعا امو ةلجاام ايف
 : هريمازم يف لترا لاق ةنع يذلا وهو .ءارمالاو

 طسو يف صالذملا عناص روهدلا لبفيكأم وه هللا نا »

 7 4 ١ ١1 ةطيقرب ) ل ضرالا

 ناتكلاو ناوجرالا ن 0 ةاحب ال يلأي معن « يأ هنأ

 ليخ لع ال ا ةضفلاو بهذلا اييف الل افلا

 هي الو راظنالا تفلمدي ناغشب زا و . ةرخأف مدعب 0

 رقنلاو عضاوتلاب نكل ٠ راثينلاو 5 57

 هوفاخي نأ ند قضحا قب أن ١1 كل لا ةعادو اأو



 11 حرنلا رارسا يف

 ءةنع معفدي نأ نه نسحا ةأطخما هيلا بذي ا

 يذلا طرغملا 0 ياي هنا ؟ ناي اذال نكأو :

 كتاجا تحال جا نم ينايةنا اكلاه. 000 خباب كلبحا

 قم هيلصلخ يلا هنا .ةبج 80 1 رتاقجملا اكلفعبتو

 3 يناي هنا . مركلا مد هكفسب ا كاباطخ

 كذعض دعاتسيل لأي هنأ ا قيرط كير تل

 ا كن ٠ علشمل يل راي نا . ةدشلا ىلءعربصلا كافعبو

 : اتاي واهلا ةيه ىلا كعف نا فرالا فرخغملا

 ضم فيل أي هنا ل اذرلا ديسو|علئاضنلل 5 نأ

 كالمجا أو هنا ١ ةيواسلا هتأياست ةبوذعب حرفيو ةيمعن

 ناي ١ كواردلل ٍ كنم خئابو تاريخا عيمج ند

 دئادعلا كاجال لمتد ةيدبالا ةطبغلا كل بميبأ

 الضن ةتاذ اذ كلل ب وكلام لكك كامي بأ ىلاي ةنا.ةينمزلا

 دبالا ا هي ييينعأ تر ارا نه عينج نع

 يكل لالاو بصنلا هيلع ًالباق هئاذب ياي ةنا لجا



 لالا ايلا 2

 تنأ يريصنل ارثقف يىلأي هنا . دبالا ىلآ هب تنا يَ

 نوكيل يناب هنا .4.. ثنا يكلف ايفن» ينابو ةينغ
 7 او تيم ميله مول .ةيبتحلو لاضلل 51
 بروثسلا ةأغ يرق رفا ا 53 عالل
 ىناي اذهلف ٠ ا لا عطاقل [دالخو عودفخأ 11 ريشمو

 4 صالفلل ديفلا هع كل ةبهو م 0

 راما داون رف 2 بط
 اقللنوولا جاذبأ داع ةنكل “ابين الو: ليلو ا
 برأ :ةسفنوه“ ةنال :كصاخل ءايبنالا لعمو ةكئالملا

 4 كيعنص يذلا كطلا

 ةلبق اوناكن يذلا ءايبنالاو كولملا عيمج نايرمتل
 لعالو ثوملا يديا نء دحا صياخت ىلع اوردني ل

 ميظعلا ريدنلا كلما اذه أما ١ ةيدبالا ةويحا ىلا هداشرا

 ثوملا ةطلس نم ةبعش يني فوسف نورذلا عيج يف

 * سودرذلا ىلا هبراةخم دوتبو ميدل دوبق ليو



 الل حرذلا رازسأ ف

 رابتعالا ّق قح ثربتعإو 50 تنرعوأ كلتا 5

 تا ١ نوما 424 ظع ص أنو دجملا 1-0 اذهوه نك

 0 دا كام ا كو ةمظع ةبغرب كبلف

 3 هدد ةمآا 2 لب رح 2 هيل 5 6 كل يغبني نال

 وأ 1 ذرالأ كو 1 دحأ كلل لافولف 56 لبنا

 ديرا ينا .الزنم يل يسبهف٠ . ادغ كي ل١ تا ينا : هئار ار

 ذخأ.م يأو نإ دم دا 0 كتيب ُق لحا نا

 كل 3 ءاعسلا تنام نأ لاو < بج علا كنم لغشأ

 57 ةرايزأ 3 4 3ع ع ل : ناسلب مويلا

 فاز نذأ يرثوف + ُق لحاو 3 ينال

 نأ طّقف دير 2 ةنال فو ضاأ اذهك 3 ىشيضعل كبلق

 ةةعارتلا حيراسإو أضيا كيف 00 كيلا ينأب

 + يسرعلا 0 ْق 0

 اهياع فيضن نا قمم ىلا سفنلل ىوط

 عيبج يفر يذلا ال لفوضا د هب كليهأذ 0



 لوالا بابلا 1

 ةرارج اهباق ايافخ ىلا يه ةبذتجت ةيوحت نا قئداذما
 اهب لفعت ةحار نطابلا يف هب قوذت اباذتجا اهبح
 ل 5 يم للا كلاب ةرك راكي ميدايس
 يضئري ينلأ سفنلا كلتل ىوط معن . رهاظ ءيث

 ءالعلا نم اهيف ل4 نا كولملا عبجج بر يلاعنملا كلما
 0 ل ا لاب امتع دا اجدع ىلا

 اهراتخا دقو ةفرعللا ّق> اممرعي سفنل ةتيلست

0 
 او هلو كقبنيل ةعادزتواملار كلما يناي ل ذكيف

 ضرالا ناكسل مالسلا خيو نووبص يف نيكابلا عيج
 ةاطخلل رقغيو ةححر عسوبو لوجلا محلا ءاجدتم

 يق عبو دحأو لكل ةعنلا بهو نييئاتلا لبقيو

 نو رظنني نيذلا عيمط يي دبالا دجلا رهالا ا

 * ا صالخماب زوذلل

 -- وه وهسمم



1 

 3 لماعلا

 نيفنلا دايعا يثو - يملا عوسب ةدالو يف

 (15 : ؟ وب ) « للاعلا ىلا اجرونلا ناد

 يقدغاست, نأ :كلاملا درب لولا ل
 ديع موي اذه ةيظع غل ىلق ةبغر بسح دجال

 لمات عوضوم  عيسملا 5 بيلا ١ قييلقلل

 : 0 ا ىلع - سابج نمت ىف [

 نم اي روظنملا ريغلا كنتكح رونب يلق رنا. 4
 روذلا عولطب ةم .ءات ةرانا ةسادنلا ١| ةيكلا ةليالا كه 9

 ءوام ديعب مظعلا مويلا اذه لفك نا رمإو يفيقحا
 مل نا ديع الو حرف 0( الخال اروب>و 5

 لئاذرلا بغش نم صاخ ام اذا ىتح يلع ًالوا منت
 مب ةرطظع نه دبع يق ولهان يف فنطخغب مظل

 « دايعالا عبج قفاوي لمانلا اذه نا ()

3 6 



 لوالا بابلا 4

 مالسلاو ةحارااب بانلا [رعشلا مف سا نيعل 1

 كبدام نم مالا عبشلا ىلا سفنلا تنا وعدت ينو
 هذعأ الل يلف 4 هب لفن ال يذلا ديعلا 9 ةيحورلا

 ىلا لهاظ كانتحأب اي ااغ دايعال مانت اذهو٠ اديع

 0 ٠ طاسبنا رفوإو ةذل لفعاب سفنلا اهب لفتحت
 طن هوبغت و ةنطابلا 0 ُثحم عهاطلا دايعالا

 طبثرإو للخاد ناسنا قفتا اذإف . ةيدبالا حارفالا
 ةجراذملا دايعالا عم حارفالا ةلدابمو قافولا تاطاب رب
 نوكت لب ةطيسب ادايعا دايعالا كلن يل دعت ملف
 رهاظأايف عنصي ام نال ةيناثلاةجردلا تاذ دايعالا نه

 +« نطابلا يث ةسادق رظعأب م

 ةجردلا ثاوذب دايعالا كلت تعنا لو: ؟

 سو لب ال: ىلوالا 00 . كلذ عم يهو ةيناثلا

 را مسن ارالرالا ةريبكلاونةل قالا عا ةجردلا نم

 كا دايعأ يف نأ حاضنالا 2 ةةدايز ملعأ )010(



 هه حرفلا رارألا 2

 يلا أ وع .٠ هكار دأ ّقَح كلذ هك كردت ةيناحورلا

 ناسنالا ند . 80 يك /ب مايالا خه ا لفتح

 فرءبو( ٠١ : ؟ روق «١١ ءيث لك صحن: » ىناخورلا

 سلا عوسي برلإو ال فيك ةبيط ةنسح ةربخج كلذ

 5 ديعلا موب أذ اذه 2 هل 1 هيل ضي َن | ىضلرب
- 

 اءاركا ١ اهب لفتت ةريبكلا دايعالا نا ةقيتولابو

 اهلا نأ د لربملل أسف ةسفل م عوسول

 ةطيسبلا هو ةيلاثلا ةحردلا ةبازبج دايعالا انه . دع

 راد اهركذب راه صال عتيكلل ضأن 10 يا

 3" يا ععوا هوةيناثلا ةجردلا تيذ دايعالا| ممو ٠ الكم نبليف
 ةويقطضأ ألو الا.ةجردلا تاوذ دارعالا أ ةمو٠ هولا --

 2 ان ريخأ اهو . ةيلا افتحأ ا ريغابشمو يلا قكسا 7-5 داع الأ هذهو

 ةيلاتئحأ 0 دايعالا مدعأ ىعو ةريكلا ىلوالا ةجردلا تع

 * ( جرتالل ) دالبملا دكت
 ك0



 لولا بابشإ ؟

 ال نشفلا نا ينأظ ىلعو ٠ هتيور ةطبغ اهكتو عوسي

 قطار عااق ندخل ةفل كرام امل[: ماو "ابن نفت
 نيم اه روز الو . اتقن ةفطاعلا كاتب ةدابعلا

 فالتخا بجي اكرّدنن نا اننكمي هيلعو :دحإو هجوب

 كاذ تارايز ناسحا رغد وأ ظع بِجوع دايعالا

 ةيناثلا ةجردلا يف با ديعلا نا ثيحب . بيبحما

 ءاوسلا ىلع عرهاظو ناسنالا نطاب جث+! اهيح سنلل
 طرشب (؟:25 زم ) ينلا دواد لوقي 15 يا هلالاب

 بالا يف ضانملا مظحلا رورسلا كاذ ناك ما

 بيطيو ةيجراخ تاكرحو لاوقاب قفدتلا بلطي

 :«ةيونل ناحإو ديشاناب برلا يف حرفلا سفنلل
 ةيناثلا ةيترملا نم نوكي ديغلا نا نه ةلاحإو

 ناسنالا ةذإ زاةمظغ ناحالا ناسنالا كس تماك اذا

 ةنكمي ال يرشبلا فعضلا نا ثيحي ةسومح رهاظلا

 ظافلالا عسوب سيلف . هبح ةدذل امبلعتجيتو امهعسب نا



 ا حرفلا رارسا 2

 انتطاب تي انيزبلا هبارشس 07 هرعت نأ ةي نفل

 يغبني نالو ٠ جيعبلا ديعلا كاذ ْق هللا اهروزب انيح

 اهفاصوا نه تاناسحا توكسلا عقربب بمن نا انل

 ملعلا نسحا نمو ٠ اهلث رعشن ناب انيلع هللا عنب 1

 ابنع ضوان م 0 توكسلاو ةولخملا يف اب

 اكدت 4 بجي هبال .ةيفخج كلذو ىلاعت هللا عم آلا

 كاردا قوفي امالك سفنلا هللا ملكي اققو ةقيلخ لك

 3 ذا! نسفنلا ةلمتلاا ا يف ٠ لقعلا

 ِ* >و هللا عم ازكه

 دانتعا لوكا امو عرسا ام اي . لعملا قحما اهيا ايف

 دئاوم فيكت سلا اذنه نوكيا ل

 يلا سفنلل ح“ تا نيسب دقلل و ءاحذ ليصت وذم

 ةلاجو يوامتلا/نطولاراس ا و . بابكلا ١| ايانخي

 نجف ةيزعل : كلذ قو دال تافاكملاو يسن دن

 د ا



 لوالا بالا 1

 لاقتحالا طوب هل 2 ليلج ديعل 2 ا

 موف ايئادلاب نوعلوملا اءأ ! نمادأا نم .: !يلقل 0 4ب

 نيذلا كاوا ةسدقملا تالفا نه نع نوديعب

 17 "قى اوس 4 هلو اكوا قا أم ىو قنوت

 نليلاا. لك ”ىنأل هدب ةلابج نودعبو ارهاظ ناك
 انيوعلا م ذخأي ف اك ةنأَتف هل ةيجراذ رهاوظ 3

 كاسنالاو هللاب داحتالا لع 0 يدع ناكل

 ةنطأب يعل يأ نواهجي 0 22 ٠ ةي تلأ ُةالا نع

 للاب بح ملاعلا ١ له حرف ١ عم ا ند و

 ميخ هكذو اي نوفرعب و كلذ نوايحي مخأ معلا

 » ريغال ءابشالا رهاوطظل معببتل و

 يذ مسا ا سفنأا لفتت ىد نكلو ا

 0 فئأو كلذ عع ا ١ اذ ايف 3 ة>رد

 اغلا 2 انين اغألو اقف ناك. 4 لوف نكما اذ 4 تت

 ند ذد ةلاملاو كحل 5356 ديما ند ةمدتم ةحرشتال



 لك قع تضأاغتو حورلاب انازد نلف كلا دلك

 . طتف هللا ركف نم تالتمإو اهتاذ ىتح اهب قدي ام

 أبنا بير الف . ةيدبالا :ايشالا اهلماتب ىلالا رودلا

 اهع رانا دقوال 2 21 انانسفا اديع كاذ ذأ ميت

ك ق قوذ فدعفزإ] اتعشأب ةيازالا سلا
 فم ا ل

 كللذ ْن ١ رهالفلا ند ن> و ٠ 3 ْق ادع اعاقترا

 سس! ابيع 5 هيدا ةداعسلأ لوو ع قاع اك

 كيع مسأ قوس نآلا نذا دجوي الف. ةرصألا ةو 0 ا

 ”ودوخن زيه مأن أ 58 نال ٠ هيفي ات» نود عركذو يلافتحا

 4 ءامتلا 2 رسب كلل

 كاي عمت يذلا فاك عال ديا ايف

 00 ةثالن 2 دحأو || هل هلال 5 | عسل رشبلاو

 هللا نونياعي ن 1 ال ثيح ديعسلا املا كاذ يف
 كاب



 ل والا بابلا 6

 -- هَ هن

 يدبالا يواسلا لافتحالا كاذو روبحا اذهركذ نا

 نضام دايعالا نمييغ كا !يئيتحس: لعجصن يذلا ونه
 4 عامسالا هيك :هملا

 ىلع لافتحاب دايعالا مأقت ةرم 9 008

 فطاوع عيسج# عفترنو قوتن نأ أنل يغبنإ ضرالا

 ةيظعلا يذ يدبالا ىلافتحالا ديعلا كاذ ىلا انتدابع

 اندايعا ناف مث نمو ٠3 ردملا ريغلاو ةفوصوملا ريغلا

 ال تاطالا ديفا علطول _ ةيدةنا# ميش ي رهاب ِش

 لع ناميالا رونب انه هي دبل اها ديب . ةيقيتح دايعأ

 امهبات عمست ةكئالملا كلانبف . دجلا رونب ءامسلا يف
 اهتم فيزرطإ ةيغنالبة يغلي ىف ةمس دقلا سفنالاو ةليلخملا
 : ”ءاترد اعتاب لاسم قرتشحب ايف نوحترنب يوما اكللاده
 دال تلك د كلياش ىو دل | ناقد: انيطع ا لخإف

 *« ديهز * ىثب كلذ سيم



 ا حرفلا را رسأ يف

 ةكئالملا رمز عم ةماقالا ةّرسن ال يذلا اذ نم

 شيطاالو ةلبلب 4.ف دجويال رناكمب و ديشانالا نيدشنملا

 ةيمعالو مزام رارطضا الو لغشم لغش الك

 لاها الو ةبرجت إو قلفلل عادالو ةفرخنم ةليفثالو ةئيدر

 ةنيناطو ةمالس نكل بصنالو رهضالو بعنالو ل الو

 لصفنم ريغ داحتإو ةُماد ةبوزعو ماس ف د ةمات

 + مات نهإو ةلماك ةداعسو 0

 انالفحف ليسا لكلب لا 0 :
 نيطاح انمد ام اننا ذا هب لفتت ام 35 5
 ميفن داكن الف توما ليام تيل اه ادالنق اللتر

 نوكيف ةانههف اذإو:اخيرص اف .اننلا نونلا ند |

 ليل دعب يبيتنت تاكتراب الفح نال روصم لفعب كلذ

 از فاعلا ميني نأ عيطتسيال انفعض نأ ذارابنو

 +« اليوط

 ديشأنا يف ديعلا لفعم انيضق ول اذبح ايو
 13350000000000 سلا حأيجججَيرل ب ””77171010101010101777555”7+



 لوالا بابلا 3

 .ديللاعلا كارابزلا ف اليرطقو ةيسوز
 أرظن يه ةيضرالا انتالفح عبج نا مولعملا نءو

 مالا تعفترا قلو: ةلماك ربغ»ةّصقان: :قما “ىلا

 عرتلا انام انتامؤأ ءاكراخ ف تاهت ا1] ةللإ
 ال/ فاح حرفلا نال او ريا ينطابلا روبحاو

 ورغالو هل ةّدادضلا:ءايشالا نيب ام دديتي- نان كيلي

 لكو ءالزنو حاّوس ةفصب ضرالا لع اننا ذا كلذ يف

 لافتحالاو ٠حرفلاب ةنم نزح ر نطو فايع الات

 منييفنملا ءاوح دالواب ةنم ءامسلا ناكسب ىلوا دايعالاب

 ىشلو اناا هن نيو نوبل موضي الكل نكلو

 دقو ةيلزالا نا ك2 ةمفل قيد كرا| كاف كي

 سغنلا قاوشل ينو كتل ليكم اخأل لتر
 هيسإ دقو عيسمل | عوسب انصلخم دايعاب ,ماعلك لفن نا 7

 ياو ظفرتو نامالا نئعتنيو ةدابعل 0 , ظطششتت ٍْىل

 تايناحورلا يف انمدنتو تايدبالا ةبحم نانو اك اننال



 4 حارلا نارام

 يد ُْق تافابت رو وما رظعأب دايعالاب انلفتحا

 لاع هلأ ىلا رولا اج اذمل اي ةقيتتابو ماركا نسحا

 جرش راني انباك رعت ءاشلا قر ل

 دب و كا رونا 2 ريخرأ 2 يش لك نك هدرأيو

 ةثرو انايا لص هلع نست رات كل راحل

 « يدبالا نم كرش هيي علا ءانباو هن كلف

 هللا ةكح اي : بنالأ نم قثبنملا ديهلا روفلا اهيا ايف

 0 ميرم نءةليألا قه يف دولوملا عوسي اي . ةرهابلا

 امنالا زراوراة داب "اهمال وكلش ركع
 1 رخإو مار "حاب يتماق كل ينحإو 1لاع ركوصب

 ةكئالملا عم لترإو 0 كل 0 عاضتاب ينكر

 .ةماركلاو دجلا كل نال <« لعلا يف هلل دهلا» : ةيظحن

 عامل نأ تيتضترأ 0 ١ كليب ا
 د نعل انصالخ لجال

 هسه بج و سس
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 الدال كبل 3
 000000000000011 1000-1161-11 41(«ءإوجولابكل 55557

 عوسإ باطن نا انأ يغبني هلآ: قو ٠ داليأا دوع.ةليل ف

 ا

«ايرقم اد 0 ةوعدأ ٠ 7 أه ثلا أوبلطا»
 

 0 1 ١

 أعيج الهو نيتحلا نييهتملار دعم اي اوضيا:١

 ةسادقلا ةيلكلا ةليللا اذوه اه. د داليم ةلفح ىلإ

 نم دوي نا رشبلا يداف ميسم 'عوسب دار دارا اهيف ينلا

 اودغاإ :|واةأأسإو ملك اذا وضمن :اف قيما ءارذعلا عرم

 اويلطا ءاودجا | اعمق سأل ءآج دق ٠ اولصو مبواق

 ةازخم اولخدا ل خ ةبأب أوعرقا 5 2 حوش

 + ةورصبلأ
 هل دست اليف اقند 0 0 ادت

 4 أنعنص ةيسال ىه 0 ةمامأ انفانعا يو



 10 حرذلا ا يف

 4 دوءلاو ريادانسلا اونطاو ٠ حرفلا نمد

 59 0 ا برأاب نونيدصلا اهيا أوحرفأ

 ِهلاعأب ملا ْق اوربخأ 0 24 ( د لوح ةليرت 3

 هللا انءاجس نقد اوقات الق انكم" ب لات(1) عال

 دب ناكم لك يف هتوهذلب دودوملا ىهو اكاع

 0-5 ثلإو لاجرلا نابشلإو ناعضرأل || ابي 6 اوله

 0 لوح اميررت كنرلل اىغر الما ىراذعلاو نايتفلا

 ءامسلا حلا زوعفرا *0مازما بمال ا

 . ه.اع كيزم الر وبحب ( 30 | اوفرتعأ . ميدايإو ولف

 بايثب هللا هايفصا اي اوتو: ٠ ونت آلف انعم برلا

 «رودلا جالس اوسبلاو ةلظاا لاعا |وهلخا » عقب ديع
 راهن يف ا  ةيدنإبا ةليللا نه 3و

 « قئار

 هل دشننلو انصلخم هللاب حرنل ٠ برطنو سل
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 ٠ انه تابجاعو اتناعر هَل مدل : جيمدتلا دئاصق

 ارغسا نكأ نيرتاف ةنع |. هوتيل دان انع٠ برلأ

 يت ليل دا نيل
 سلا 2 لترت ةكئالا.|و مونأ| 56 ند

 ل ب تا ضرالا قوذ نط مهجباست ثوصو
 عوسب هكا يتوب ىلا نوعراسب عيوجاو 4 هشارفب تك

 يف لكلإو ةليللا ٍه يف ضوبنلا بحيال نم :حرفلاب

 نك

 لست ا يلاه ٠ نويرص ةنبأ اي .ادج ىرذأ»

 لرن دق يقيندملا مالسلا نال( ؛ ؟ ايركز) « ملثروا
 لق 2 ضرالاو 0 ءامنعا) نه مولا

 تاق لك يشي )1 لاعلا لعب يتم وخلا عويلا قرشا

 7 نال ليئارسا يف ميظع جات راص مويلا . هب نموب

 يطع ما | نفق اطمن مودل . محل 00017 ا

 لاوةالاّقرأب قطنت نيهفعملا عيمج هأوفأ نال .هلك ىلاعلا



 د سم م سما

 / حرفلا رازجا ف

 تن نيعّروتملا يّرعثو ءافعضلا نع 6 يلا

 مو نينموملا ةونخخغ شعننو نيخترملا ثحت و لاها

 ١ * رق ريغ

 100 حرذت 7 31

 ةاطنع نوزطلطب مثو وارد عب 6 ا و

 ةدابعلا

 املظع. رون: هللظلاو رافعا لال راض ىلا
 قرشا دق موحرا| حلاصلا برلا يا يتيتحتا رونلا نال دال

 « ةيماتسملا بواذلا ىلع ةفظلا يق

 نيب 1 او درالا ىلا ةكرابم ةليللا نه نكتلف

 | -نوكرابي :نياذلابايكرابلا يانا مأيالا

 نبا يسملا دِلُو اهيف ةنالرونلا دالوأ عيمج اهحدجأو
 ةيلاخ ةليالا رنه. َنيوكت الفا: ىلززالا رولا ايشالا
 لب مالظلا اهب نق دحمالو . ججستلا تاوصا اهيف عم ال
 جاصم ةسيئكلا 1 يف دقويلو .٠ ىلعلا رو اهرنيا

 رابنأ



 ست تت ل ا

 لوالا بابلا 1/
 را ل

 اهتور ديزي ام ةليللا كه يف ايف نامع الو ةيدع

 اهيا اجرا قلل مككم ىلع رباشل لب اهءاهبو

 ُق تداو يفلا عل ار - 5 عاطنلف ر اهل ؛أأ علط

 عيج سفنأ ْق د 1 3 ]و أل خيب عيج بوأق

 +« ةثيدح 4 ع ديعلا اذهب نيلفتحملا

 عيمج حرنياف ٠ كرابم رام مويلا قرشا دق

 روخلا نكيل»: نامزلا ءدب ي لاق ىلأعت ةنال نيئموملا

 +« رونلا ناكف

 ةاايع قرشا | هيلا لا تأ

 اهوداز نيذلا ةككالملا «ايضب تلت و يقياحما رونلا

 «معاستو مليار : ةطسأوب نين وما ميول اروبحو 1

 عيج اهءوضب تقاف 3 ليعس ةايال 0

 ملعن يكراع ةداشتلا م تيظحو رهدلا يلأيل

 نه يفاولا اندسحي دلل! خبل أفلام ةعاتتول ناكر

 0 اننا مرد

222222222222
 هس 2



 11 حرفلا رارسأ يف

 ايمو ن1 هيف: ذييماع ان اداليم ا

 ةزفعي ةراط عسا ةيبطلا ىاناسسا ١
 «تئاملا ناسنالا صالخ: لجال ةيلالا ةّرعلا ةننطصضأإو

 انيوبأ ةنعل تاّوح يالا جل ةدالو أ

 *ي دمرت رسرف ىلا امزح 1100 5 لاَ نيل والا

 نا جسملا ىضنرأ أهيف ينلا ١ ةليللا نه نا لجأ

 عيدتا اهمرركي ناب ةقيلخل اعلا صالخ لجال داوب

 ا

 يذلا: سدقالا ثولاغلا ار اذا نكيلف : ؟

 لي> باخاو هتروشمو هتدو<ي 0 ةظع ماقا

 « ناطيشلا

 نييرا يذلا, يوامبلا مثالا اطييل, ككرانل فإ
 كنبا كرابإو . انصالخ لجال ماعلا ىلا بيبحنأ ١

 انيررعنإل .انيعيبط سلال يسملا عوسإ ديحولا

 طيلقرافلا سودقلا كحور كرابإو ٠ نيتثاملا نحن

60 4 



 لالا بايلا 6ءْ

 رارعا عيت ءايتنالا ىت> 1 نيبالادتتم 0 يذلا

 « ابيع اديجم اليكت انضالخ
 ياسلا ثولانلا اهيا دبالا ىلا دجلاو دمحلا كلف

 هتيانعب اناطعأ نمي ناطلسلاو ةماركلا كل ٠ يدبالا

 * اك أي 58 اهب اديع وريبأدنو

 ساما لمانلا
 لفطلا عوسمل ةب وفت 5 رايز 1

 (؟: ؟ ديشن ) < يسفن ةنبحا نم 0

 يثوربخا٠نومبدنلا ةكئالملا اهيا كيلا الآ :

 لفطلا وه نبا. موسي يصلخ#م نع نوفرعت أم لكب

 ودير ل نإو ٠ يسفن ةنيحا نم ينورا ٠ انل دولوملا

 الها ةنوفؤرعت نه ةطساوب ليلقلا ىلع هب ينواعأف

 م« كلذأ

 نوفرعت ام لكب ينوربخأ ةأعراا اهيا ميلا الإ



 حرفلا رارسأ يق ١ه

 كرشب اهو انل ؛ دولوم لا لفطلا وه نبا ”عوسب نع
 ؟ كالملا هب

 ل كو 1 ةنأ : مظع حرشب 3 انا اه 0

 ا ةثد دل 8 7 بن || 0 أوه يذل | مدد لأ

 ؛ م اطعا ةمالع يأو

 م««دوذم [.يضم اقوفلم الغط نودحت مجنا>-

 ؟ ةكالملا ةيعبتلا نب تاكو

 + «ىلعلا يف : دج ١ : نبلئاقأ وى مهنأ >

 مي( 16 ٠١ : ؟ اقول )

 :: جلو دعب ماعنص اذامو

 ٠ روبو حرفب م تشتمل أنتقول ا ىرشابح

 +« دوذم يف |.ومتم عوسإ أنر جوف

 تيطي كو نواوتث اذامنوكاصلاةاعرلا اهيا ايف
 يلا. نالا تيفنكا دقف ٠ ةيلعب كفقواامأ ىقوارتو ل

 ا ثومأ نأ لبق لفطلا اذه كهاشإو ةييدات
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 ةفايضلا نه [عيج مساقتنف عم قفحامي لزواج

 + اهني

 يثودشراو يم |وعرسأ | هللا ةكتالم أي 0 مثأو

 +« عوسإ دوم ىلا 9

 0 يبيبح بأب يل احتلا ميرمو فسوب اي

 0 كوأ» عيجج ن ]دا ريان هراثإل دعو ةلزام

 هو هتك / عمد 4 نايياس ة ةيور ىلا نوقوت# اوناك

 0 لاقأل اال <. ناماس نه م اضعا انهاه نأ

 ةكئالملا هب رشبو ءايبنالا ةنع كب لا هال هيمدق

 ةبلطا يذلا وهو. ا ءاقتالاب ةاعرلا تازو

 : * قؤوتا ةهتيور ىلإو ةبحاو انا أنا

 يعرفإو يلاسأو يحرصا . يسغن اي نيفاخت اذاف:؟

 تيب ىلا ةبيجتلا ةللظملا عضوم ىلا لخدا . كل خفي ىتح

 يملا نم ةبرقم 00 بحي شقو ةقثب د انهإلا

 كيريو اًكاس كلبي كل ١ كفرضصي الو كدر 0



 ه؟ حرفلا راراسا ف

 كاياطخ يبي ةنا ةلالمتسا يناخت الف اهتيلكب ةيطثلا ةممعن
 كصاخي كلو كككييل ال كبلطيل يتاي هنا ذا ةعاجوا ال
 يكآو كديفيل ال كدويق لجيل يتاي ةنا. كبجنا يكل ال
 « كنبجعنو كوي يكل ال كييفيو كعاجوا لمي

 كلنا | هجوم سم ليغط م اما نيبعئرت كل كللأب ىف: 3

 كلو هب عي ةطلسلاو .١ ةردقلا هةضيشو 2 هنأ نلّوقل

 178 بونذلا كرتي يكآو لب ميل طقف تاب 0
 4 لجدوو ةعنلاو , ةحرأأ غلو ءىدأب كل مدقيف

 ديريو فوؤما 4م شنو دادولا ريك 1 | ةبضعو

 1 : اذا يلوذف 6 يضاهع نأ نأ ند ندح ١ نانا 3- نأ

 عين || تاساوغأ اذهل شالا ٠ يدافو ىصلخم تن بر

 « مولا كلعيجي

 ليج يلرأ طاع || يكن يهشلا لفطلا اهيا

 انأ 4 كدي ددفأ :ا كلبك عاطل كعب ىلا ريغ انا انا

 ينام .لك ما كلدع لمخال هرنكب تنل يذلا



 كو بابلا 6

 .ينفن فشاف حور ملا رييك ضيرمينا ..ةيبظعلا كلتبحم

 كئاضفلا للحي 0 يتاهظ رئاف نايرعو ىعا ينا

 لاسأو» عومدلاب يرجو جضناف جرعأ لخاقيل د

 كليجاني :ئلق نأ (6111 رم <. مابه التل

 ذاع اروزأو تلهبجو ىرا نا مودأو تكيايلطتت م

 ياو رة نو تداعب ةامؤلآت ا 3

 مع ءيش لك قوفو ف 1 ْنا ىلع بجي يذلا

 . ةسادقو رعو ةفاطلو 1 كقوفي 56 1

 . ءايظعلا رضع 3 ءاينغالا قغاو ءاكشما 3 ةودإ

 تسهأ تنأ ضرالا اضيا كلو تاوهنلا كل »

 ٠ ليللا وه كل >( ٠ع. يلع > < اهبلم ةنوكسملا

 دو دح عب حا شلاو ىضلأ تاق

 حوال ل تل 2 املا قرت

 زو لكل تال اق ةدلونافا دارا:يذلا: ثناو

 + ءاعشلا



 1 وألا 3 66

 عين |١ عوسب يرو يف ما بع ظعا امو بمجتا 0

 ةكئالملا عيج هل رجعو عم يذلاو ةراغم يف للا

 و حشا نا يلع بي 5 ير را

 يصالخ لجاال دولوملاوةياغلا يف ورحم ييدافو يصلختو
 تاناويح نيب ةراغم ف لولا نم تفنأي )يذلا كاذ

 +« سانلا رتحاك

 ىلا كب جسدها بجوتسي ا١ ىل سيل ةقيتحاب

 :ةركشو عسر مال لا دةحئاصلا يتدارا قييطب كل مذا
 فيسي بنلا فكما عم «٠ لترأ انين ىلع يع 0

 ٠ يبصلا تا ْ ير ةن دنع عجوتلا نم يباوا

 عَ عم يبا نا يا يندعسو ينبجت نيردالا الكف

 نا ديرأ كلت 100 ةكئالملا ع عوسإ حدمأ ناك

 هو نم ةارع مامالأذ ننمانا عدا لللا

 ليغط 5 ةروص دخلا 0 الو ختال غاصت

 هع هله ل ادعس



 لوالا كيلا 61

 لفطلا عوسإ ةراغب ةماقالا 2

 اذهو هللا تيب الا اذه امه. : عضوملا اذه بهرأ ام »
 ( زاغ 4 200 ا ساب

 ريقخل | 12 5 اذه ْق يلخدا يسفن أي يح :

 4 8 ةفأر .ضلأ موو ا ياطاو ميظعلا كلملا 3 ريفا

 اوس كمل كما ٠ ادحاو أ نإ كانكس هيف ىلع جاو

 حضوم ىلا يهذن ال .٠ ديعلا أذهب اىرعم ىلذتحاو ميرمو

 بدرق 2 عضاوتب يسلجا وأ أند مودل ىبفا لعل رخا

 0 أهتم كل نر انهاه حسا نأ ١ ةراغملا نعم

 ادج .يّرسن نا .كل يغبنبو.ةبهذملا كولملا دفإور

 نوبعنري نوفئاذا ناك نأو ةضلل ا هيف نينطاقلا ةثالثلا

 فر كلذ سصقني الف هتءاند نمو لحل نئق نم



 ها/ حرفلا رارسأ ف

 نوكي .نذا مويلاف متاوضفو مربصب مئانلا هيناكس

 نيمتت هيو بيهرلا عضوملا اذه, ةقيلش كانكس

 د نيراتستو

 ةعيه 3 يصتتسإو لخاد ىلا نذأ يدك 1

 قه عقو# يق رظناا ينعماو يزعم و اذه

 اما تراجا دقو ملاعلا قلاخ ةيواعحا ةمّرككلا ةراغملا
 حرفو .انئادتفا'جءرشو ٠ يواتملا هننكلا وه افأط

 - ائاعم اهالا نا فيك يرافنا رشبلاو ةكيئالملا

 نكسملا اذدعل ف ايخ هلاك اتم طيف را
 هتاريخ بالا عم ضيفملا وهو اريقف ايوبمت يراعتسالا

 4 تاروايسلا ّق

 بمحل” اوت ينالوخللا كولا نم ىو قلو

 عوسإ يه دق ىلع عاضناب يّرخ مث هايبقل نم ي ريكو

 دنع لجا . ةدابعلاو عقلا عومد ةفراذ هلل يدجاو
 كللاه ٠ لادو ئزر ةأو ند يررسأ يخال ىهذدف



 0 56 كبلق 207 يفنهإ 0

 يزبك 0 3قَسَبَو كنرحي ئ 1 لفطلا اذه ىلع

 هب ءيش 1ك ةيفةوأو كنفاوش ١ نع هل

 ا ءاعدولا] ا عيدولا لفطلا اذه نا

 نع جرفي ن ' ف 0 وهونيعضاوتملا تاولص لبقيسو

 15 مجو رج دمفإو بولذلا يردكمملا ربو مارا

 + 1 مك 6 نيكابلا الأ نيعأ

 ريغكلا ةمسا هيف مسرب نا هيلا يلطإو كبلقديبهف

 الا ةكلتياكب هل "ين اوكو نيكلمت انم خلك هيظعا ؛ اةوالغلا
 نيرذكت ةيلزالا ةيماسلا عوسي ةبعم كلعبتت ٠ دبالا ىلإو

 +« ءيث لك قوف ةمسا سدقن ةنيبحتو كتاذب
 يإو ينغ يأ يربتعإو سفن اب نالا يرظناف:؟

 ا النايل ةيغاقب اود كيل كئرإ اللقا ةاستني عنيا 1
 انمدخي ء ءارذعلا ةيمأ عم افلا نيب عش نكل ةيمللاع

 ا الل يعم ااا النا نيس يكل



 2 حرذلا رارسا يف يق

 + اذه نم يدعتبت الو ينرقدصف ناكملا اذه يف رضاحل
 ماعلا تف ناف . انه ةنيدجت ابريل

 ةءاجالو ةيدنن هللا واللا 2 يدجن ال 11

 انسلا,يف.ةسادقلا ف ساو . لكف نه ريغ ةروش*

 هذعو ماعلا لها عرتح ولو انه عبنجا دق ضرالا لبعو

 نه لزم اهلك ايندلا يف طق عنصب م ..يث الك

 حارفأب 6 لو رداونلا قه لثم ني لو بيجاعالا
 يذلا رهاولفلا رينا تيبلا ازه يف يري الغم ةبذع

 «دوذم يق 3 ١!لفطلا حوسلو مرهو فسوب شيع كيف

 ٠ ءارذعلاو مالا ٠ ناسنالاو هلالا أنه ةجامدف

 + لفطلاو

 37 ةدوجو ةتفص له ناسحأ ىنعم لماتف :

 9 زج رففو قيبع عض|وتو ديدش بح 0 كيه

 سادقملا اذه ةيزغ ةمحرو ةلياج ةعلو مظع لح

 يس ىذا تناك ييناا ةعدقلا لاعالا ل 1 كت



 :ايبنالا قاوشإو بانكلا دهاوش وويلا تقفيكيرظناو

 ةطوبغملا ءارذعلا يرم تأ. اضبا يدهاش. نيسيدنلا

 نبا يفاهتالمات ٌوسودي هبا ليزا لف اح رف قفدن افعو

 «أينيع بمصن دوذم يف عجبضلا وايت وجكلا ايدام 5

 7-7 انتعا 00 نه يربنعاو ير 1

 يغبني ال هنأ ذا نايعلا ّيأر اهبل رج ىأر

 7 ةيو ةدابع لقاب ثدح ام يف يركتفت نا كل

 نم ه كل نذا قبتيلف كناما مو | دوق تسب ةئيزت لك اول

 هلا ةيجررشتت سدقم 9 رودالا كه ثودح

 اد دوا اود عوس ي هك رجالا وأ . ماع لك كن هذ

 كب 0 أولم ٍِ ةنسلا يف 0 3 ْق ريض

 مي رفنلا لوس تكلاعا ترم 0

 ةكح كّلعي يذلا وه يف هلا 55 له ن

 لئامضفلا 8و "اليو ١ ل و ةليلج 57 و ةمظع

 عوسي لاعا نم الك نال . اهلككنايح ناينبلةبانك



 ا حرفلا ا ْق

 راص هنا لاقي قاف هل نعل اهعاول عيجو كلل” أعل

 هلاؤمأب كلفني هنا ا دفو اصالخ 4بعش لكلو كلل

 لاعأب 5 رأكا 4يششن لاعاب عنو هلاوفأب ّ راكأ

 وب ؟ريغ

 ةسدنملا عوبسل ةىالوز اولا نكتلف :

 4 دوهتملا درعلا اذه ادبا ٌنربعي الو اًئاد قوتنم

 نهذلا يف - هجرت لعل و ضيتلم لمان
 نامزلا عم يرام ١“ لاغتحالا لانوأو

 ند .ةييئابلا 0 ئافن, دير ىذا يركتللف

 ءانهعاب هللا كبلط ينأ| ٍتنا ةيلثالا ةمعنلا نيب د /
 ةدو< كاعدو ابيلع كيوم ةموب كب نهج او ليزج

 | بفضو ابيفوئسيا)ال ةعادوب كادنتفإو ال دح ال

 كل غوسي الف . ةردق اذه املفع أ-رف مويلا كلحّرفو
 حرف موب مويلا اذه نا ذا ةويحما ةدالو موي ينزحت نا

 الكف ا



 مام محا

 يريصنل انبا تيطعأو لفطلا عوسي كل دلو موبلا

 يدجتاف .ةعب دو ةروبص ةعضأو:.ةربتف ةريغص ةرياأ

 ىلع عقم يحل رطاخ ةميطب هَل ىيىضخأو عضاوتب نذا

 نه رد أ نم خم دبالا مل ي دوت نأ عودلا 6

 جيسملا عومي هنأ عم لافطالا بقي يوايسلا هشرع و

 «ب ديحولا هللا نبا

 َّ ريصتلا تقول اذه نم الا يجاف 41

 ديعلأ اذه نب كهفاعا نهو ' أعفن اياك كنايح يدجي

 2 فلسا نار ذيج ابق .اكليإ سل ون زحلايا وه نسب
 ءادح 2 ف انه يلصحت نييفاك داهتجإو ىوةتب را

 ةريخالا ةعاسلأ نب: خسنف عيسملا عوسيل مظع

 كنا بسر الو ٠ يدبأ ريع ىلا 2 ىلقتنت نأ

 - ملا - ري

 رك هبشدلاب كعانتعا لدا لشمإ لعامل فوس
1 1 - 3 

 ةرادجو تفقو لا كل ماد يف . كتايح نم

 نكأ عر الب تقول اذه ْق رص الف هلثا ضن قال



 ١" حرفلا دنارطإ ْق

 هئايفصأ عا نسا ! كله ةق ادصب وسب يدهأع

 فّرصني نا ٌبحا دق عوسي برلا ناك ناف ٠ نيبوبحل
 ركفلا يف 0 تنا يلات الف كصالخ لجال اذكه
 تبوكسلل م |مزالي هوامسا تيك كنا متي انع ردت

 نكل هيتفشب ملكتي ال هنأ لجا. لكمت هلاعا نا ده
 : معلا 17 اذكو مك ةعضاوتف ٠ةفيطللا هئاضعاب

 7 ءاكلا نادنيغ ككس ضيا ةطورعلاا هر ذهل

 ةراخم يف دولا هملال ىفتخا دقف٠ توكسلا امغسي ال

 ةنانرؤ ةقرنمن امد ريتش تلم كلل ا

 سدوريه برطضا . ةلضف ترهجا تازجملا نا ريغ

 4 لق نويشيرنلاوةمكلا مرسلا . اقرأ ةبلطَف

 « نوطوبخلا ةثالثلا نتوجلا
 اناس 7 ناب ايليعا ناكت ام هيف يرتتغاف#ا "

 نيلامالك قسى سرا اا اعيضو
 ةكعالل | خيم قوذ 0-2 ةياهع ريغ اد املفع



 ليسا بآيلل 0

 ثوسسانلا , عقب انه .اعضإوت رشبلا ينب رئاس .انئافو
 ةظعل |.رقفلا عمينغلإو ةعضلا ع.ةعفرلاو ثوهاللا عم

 ءاوسلا ىلع ىنقتست دارضالا نه .لكو. عضاوتلا عم

 *« مثريقوتو نينموملا عينج تائاركا

 عضاوتب ظعت يتلا ثاثرلا له نذا كّيككشن الف
 اهراتخا يتلا ةريتتملا ةراغملا كه كنشّوشت الو هللا نبا
 م (اليبعلا يات 0 ةكيذلمما برو كولملا كلم ل

 0 يذلا يصالفملا نسا للحل 22 نورع أ عطس

 ة:ديسوملاعلا بري دهاش .ميزمو عود يدهأش .انه

 « ايندلا كه ءايشال نائم ال اينأف

 كتايزهلا ن 0 هادا روصق اذه نيد 8 كلنا

 ةل هارت اكل اطر لي( وبلل توص انه غمسي الواةيوامس
 وع هب وايسلا دانحالا

 نه نيرضحت كناب ٍِكبلق يف نيرعشت كنتيلف

 هللا ةلك نا٠ رخآ عضومب ثوكملا كنكمي الو رودالا



 1 حرفلا رازما َّق

 ١ ذاآروهاط بسلتب ةئيبلا 3 تنك قرأ كنه بيرق وه

 نضخ يف لزالا ذنم وهو ميرف نضح 2 قرئاك

 نوعي 5500 رق كنم برق دق كهالا نأ كيبأ

 اذ راض ةلكلا نال » لفطك يله وكن يش نأ نا

 0-5000 5 لخنو

 ةييرع ةسج نا عاج اعلا عا شلل 07
 ةلكب تانئاكلا طبضي نمو ريننك دوذم يف اعجنم
 نويفووسل | نوير رثكلا اةكيست نينا قمإ هلنخ هتردق

 هل كللذ قم, طيوثا ضان. نيف! لس للا يشل
 + مات بعلا قيقسي الو. لوقعلا لهذي

 رذقي تفكو ىللذ' (نع داب نيمورث أف : 4

 :٠ 7 راك كب هبشل و برق تاكا تلم يرقي نأ

 كلا راص دقو كريظن دسجو هجو هلف ويلا يولظنا

 5 عم نمهورمالا اذه ريظن دهأاش اذ نم .كاخا

 ا اذو



 لوألا بايلا 31

 كابوط نكأو ةنع ثدعتبا نا كل ليولاف

 قنوع للا ؛ةنئب يله . كبلق 7 ةنم توند نأ

 عيتج ي وين تاينمزلأ يق اًرراتف ناك نأو هبال هتيعت

 هيلبقتل كيبفش يرانا ذوي !ةلعز ثا .ةكيح ازونكا
 كيدي + ىف متو هيرصبلاا قريع :همدلا كينيع يلسغإو

 كيتبكر ىلع يرخو هيةناعتل كيعارذ ذ يطسب|و هيسفأدل

 +« يرون عضاوتب

 نيرزم هن اهلميع ال ديم نالا كلل ,ناكول اذبح
 ٠ الخط رئاصلا هلال هيذ يعض قفأو لاو كهذا

 اذا كبلق نم هاوبتب ردجإو قبلا 1 ال عل

 باطب ال هلال انه نلبس ذفالكت 0 هأط ناك

 البا ةظترر زا هب نسيؤب امل نازل . كاتيزلا .نهإوظ

 يناعملا نم. هرفهأو اهلا كلت هيلع لدن ام وه ةياه

 + ةيحورأا

 تنأو بتجاولاك هاوبقل ن4 لع ةسا فيكن كلو: ١



 1 حرفا را

 لامسملا يف وانت» ريغ وهو ١ ةجحم راظنلا يوكل

 ناك نع ٍتدعتبا نأ نيعنصت اذا. . فطللاو

 يبرفن نأ كب قيايال كلذ عمو كل رش كداعتبأ

 يقم تنأو ةرشأك لوتوحت تفيكف . ةسجن تنأو ةنم

 لاف ان شرا
 نم كءاجر يعطنت الو كفو ف طظرفتال ن 0

 دلاباطخ يكباو كتلاح شركا نك .كحْوَر

 0 ”ينطاب عجوت عومدب كر ريض ناردا ا

 للماك نا ارفغبو ةهحرلا تيزب كياع نم نأ ىلاعت

 نإو كاذ ذا 5220 نيدو ؤاديقي اف ركل

 يذلاوه يالا لفطلا اذه نأ. ةريثك ك نايدا فداكت

 ام يلحيو قلقلا نكسإو سان دالا ينذ هوبا راطإ
 اكهاف داك كيبباو ااضهاب هلا فول وع اكد

 1 السلإو حرفلا بلقلا ببيو

 ىضرملاءىرإب سلو سن دب || غاب ؛اليذلاوه اذه



 لوالا بايلا 0

 د“ هللأ نأ موسإ هيف نيعضت اريضن

 عباسلا لمأتلا
 ىوتنلا ضئارف ةيدات - كليملا ديع حارفا َّى

 جسما عوسيأ

 0( ”ايمياايلا, يضف شنو ٠ برلاب حرف انام

 2 7 الغلط ةءالما نكلل 0 اب: |

 3 يعدا شا يعدل 1 :هكلل ما 8 5 :راأأو

 0 رمو عزمصما عمم كَ 207 د ا

 هبشأ وهو ديعتلا 9 شيدلاب عزت ةرذأو ةدأم 4ةيف عمي

 داك اذ أيف كماذم ع دوقوأأ ةَءادرأنب ءيش

 اليك ةداعااريغ ةدابع 2 انإ ثنكو 00 راهنلا اذه

 اااااايلللل5255555 0[ ل ا



 « كم لماتب اوف دادزن لب نامزلا عم قرار لوزن
 ينرداغت ال يدبالا كلملا مو اجد حارفالا مو ايف

 « ةمئاد حارفا عوبني ةلزنع يل نك نكل اعيزرس
 ةبقعي ال يذلا رابنلا كاذ كبت ىتم يرعش ثيل

 راصعالا بقاعت هياع ارطي ال: يذلا مويلا يتاي تم ٠ ليل
 ناسنالا دهاشي هيفو . ادبا + يضيو رافي زك ] اهريمغتو

 اان ضد نأ وة ا لاكب#ب ةبحيو هجوإ اهبجو ةهالا

 سند ءيث هبأق ةيعم سن 5 لو: ل فاش ع اخس ذل

 »* كلل الك لجو لع ةسفن وه :ن 7" 0

 كاذ 0 لنعم اناوزلاااليعلا اف علاول

 نيضب خام مارسأ كا ىضنرأ دقو 00

 + دبالا ىلا ءامسلا يف هعم نوكا ىل انامل

 :تسحا ةياغ فوت و 4 دووم عايل 1 :

 0 نافناغمل ا بةونزا | قئاعن نا ًالهاو ادي الفط اي
0 

 لليحو يبيح لنا دبا ظعأو تامر | 53



 لوالا لصفلا 7

 قابلكلا [قارفو لكلا نا رن ك914تا) هيغتبا ئذلا

 الف يتاذ قوف كيطعا نا ينتاام لكو . يتركب كل

 لكف تانئاكلا عيج لصف كلبا يتبغر نود لازب

 ٠ ,يث ال هبش لب ليلفلا نود يه ىلنع اهكردب ةيطع

 كسبتاادق ىلجال كنأب 5 ادا دقتعأو فرعأ يلا

 عضوملا اذه يف عضاوتب عجتفت نأ تدرا لجالو انه ىلا
 يلو يدبالا يصالخ لجال كلذ, لك ثءعنض كناذا
 *« نوكي ام رثكا ينديعتنو ىعلا كبحم ينزع

 ةلكرابا كبح ا ا“ يلع بجي 0

 نيسي دنقلا عمو ةكئالم ا ءاسورو ةكئالملا عم كح دمإو

 دق لجال كنا ذا ١ ةملاصلا ةدارالا يوذ سانلا
 وى

 . ص ٠ 8 " .٠

 َ 1 رلث دعب ىعشل كغم 9 اناسنا ثرصو تاء مدع

< , 1 

 اعيش يوهأ نأ 5 عومي 21 راغب كنيغغ فرغأ

 4“ كتوالد ضعب 007 لعب كزيغرخآ,

 قئافلإو ذلألا مطلا وذ ينام نا كنا مرج ال



 7 حرفل هلا رارسا يف

 ةضورو ةرهاط ت | ةنج كنا او ةبوذع نك كعبوذعب

 ماعلا رونو ٌرِبلا سمشو ةكح عوبنيو ةلماك حارفا

 اجر كنإو سفنلا ةيزعثو باقلا ةمالسو ءامملا حرفو
 « ةجاح لك يف نوعو ةبرثلا يف يلم و ةدشلا يف

 رثكا ٠ ببس: كلبايغو يحارفأ ةلع كروضتح نأ

 ادبا كرتي ال يذلا بما لعف هلك اذهو ٠ يالا
 حرغلا ىلا امأ ةفوسي ةنكل كريغ يف ٌردتسي بحلا

 « ودهب كياع ءاكبلا للا

 و + بلا ريغ انف جلا رفيؤكا انا
 ابل اين اهيا يانغ لل 5 كبذتحا

 »أنه ثشاو ةبذعأ املا

 خارصلا كاذ سفنلا يف أذني بما اذه نف
 ريغب رسن ال ايلعجت ينلا ةيدعلا .ةزارما كلو ميظعلا

 23 امئاف يلزالا بمد موشي ريغ بياتسن 0 م

 نيعب.يث لك ىلا رظنيو لاعلا رذهجي را لعجي يذلا



 لخالا كالا 7

 ديا اعطال طيعر : ةفالتلا بيير كا كزترو : .مرنلا
 ءازع ةبغرب قش هعلو ديدي ت ناب نييئةسو ةعاطلا

 يق لماسلل عرفتبو ماعلا بمغش ند برو ٠ ةبودلا

 +« طقف هلل ايجيو ملاعلا نع ثوهيو ٠ ةولخ ىلع هللا

 ال كا ال ايم بعل اهيابا قيل تايقر
 اذاىف يلر عودسوأ ىوتملا ضنارق داو نأ ديرو

 تاووبلاك ملمكلوويلا جاي بر أ كنا لد ٠ ىلجال

 2 ىلع ع دخا نا لع بجو كلم لوس لا جادحا

 قلعت كبو ْي هضخو ينمع تاز كب هنأ ذأ يتفاط

 » يكداعس 0

 مه نهف كيضرب اكش عنصا ناردقا ىنتيل ايف

 7 : ناو

 ف ي“ -” ض

 يلأ . 0 اهيلا قى: ١ ىبلا ةدأء سلا

 0 ِكنايج ْق ند خل لها



 7 حرفلا رارسأ يف

 دارا ٍِ يلف ةبغرب "يش لك لمعا ن

 ينتاك ا لجأ نم ينوخال ينم دج ل ةفاصلا

 ةعوذنصم اه راظنت ةعفاصلا لاعالا نم 5 20 5 ىضقا نأ

 هك

 كتيلوذطل يلدابع طيف كدر ينالو

 سلجا نحل انه نهّندعتبا الف. 3 لاوفقاب ةيدلل

 ىلإ عبصلا كيهيجو يف اليلق لماتإو كنم ةبرتم ىلع
 *“ ىدانف تاليا كلان نول

 يسنن ضّوراو كلعئارشب ذه لا اذه يفف

 يف كرتشإو ةيضرالا موصل يف ع يقلاو كتاعركت 2

 نك ديا ةعدقلا مايالا يث رافتاو » ةيواعسلا ءارشالا

 ادينتلاب لماتإو:( 3 لحم ) « ةيركدلا نينتلا
 ياواصب كايوغ 56 |. قل ينسو ةريخالا يبق أوعا

 ام

 ريغلا كناناسحاو كلاع !ةركطأو قالع :. كلدعو
7 

 ظ 4 ئيرشيلا سنا لع ابيعلا ىنلا ةاضصخا



 لاوالل كلبلا 4

 ةنال ٠. اهتيلكب يلاذ ئسناو ئلق دجا كانه

 عم نال انا ةكلما نأ نم ىبلق د كلم نا يل ريخ

 .بارطضاو قلق يف ناكيعم يفب نإ !ناو ةحأرق : نوكي عومسإ

 كانه . يداقَر َر 0 نكظتتتا 1 جراسا و مانا كانه

 قاع هةكليلا ةجوا واو كحدمال ليللا فصن ظقيتسا

 + يأياطخ نع

 هوايرا لاك يراهن كمال لترإو رك انوا

 توات نأو ةجاااع عوجرأا لع ةقلفرع' تحرخ

 يلصا نوعا ”مث :نارغلا ينبرحت ال ىلا اليوط انيز

 موفاس ين: مإوذلا ىلع :كل:ركشإو ا 38

 عبخ ُْ كرابملا واعحا كيسا حدمأو ميظع نييك

 +« لايجالا
 ييلها مدعب يفعو يرفنب سلجا دوعا مث

 ةةئافلإو ةفوصوملاريغلا كتاريخ يف ركفتلل ترادجو

 مارتحاب كل دجأو ماعلا 2 ,يش يشل ةيوذعلاب



 7و حرفلا يلف يق

 عيج ثكلح دة نأ يف ايغارو كناريخ عيجج كلا 5

 .بجاولاك كلذب مايفلا نع ةزجاع تناكن إو كلامعا

 كتاذل كجباست تنا مدقت نا كلاسا كلذلف

 نا لاحملا نف كتاذب كناذ ميس 1 ١

 + اال ايفا او ايدم ةقياخ كحد

 نووبص اي كطا ي 5000 نال عرابق

 نع ةرساغ 5 نإَف كناف رولا .كصلخم 1

 0 ىلع هيج فس الف [يفاو [جيمسلا يهمل 3

 +* ّ اق 15 كفعض

 اعيدو ًالفط اي حلاصلا عوسب اي كمجسايفا :
 : تقي ام كلل كتراو ناك 8 تلح 5

 برع "ةساذقلا+ ةَيلكلل كنراغم ىلا يتوعد كنال

 اان قف 2 ريغ انا لجال عجيفن نا تيضنرا

 عود اي كناكلنال ”دحلا الان 8

 « ادبا ةنم لاصننالا موراال يذلا يبيبحو يلر
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 هاف 70

 مبرد ب ليسو ي ديس !تايشاتملا ذأ لظاسف

 أوجاتحا نأ ٠ بمن و سيدفلا امهيبرمو ةسب دالا

 #4 15 م ل
 همه ه لسمو

 ١| لمأتلا

 هتةنأعمو 00 ةيور ىلا قود 2

 ذيذل كنوص نال. كتوص ينعمسإو . كهجو ىنرا
 : 2 ص !
 ) 15 7 ل هما 0 29 5

 كيلا ةبحلا كلا اهيجوت يتلا لاوقالا يش نه:|
 1 ع عال د ضع سم هللا + 1000+ (: 119015 ل0] 16-0 111101 1 1 هلل ك7 1

 لمانلا اذ نم ىقبت ام ُِ ةطاسوبل جرد تاوملا نأ 00

 11 5-5 تالوذلل 0 مايقلا مور مط مدخ ضعب

 ةسار>و هئاثا فيظنآو تيبلا سنكوةدئاملا دادعإو رالا داقياك

 .كلذ وخُغو لفطلا قردسيف سدوريه لخدب 9 3 نانا

 اهجار :سأ نع م مداخ ةفصإ ةراغملا ُْ 0 5 ةناك

 ءاردزالاو ديدنتلا ىلا ل [ماوفأ ةأاهب ككفا نأ فاح

 (مجرتفا) اهز عروأ ١ باوصأ ّئ جدلا بوأق 4 | فرات 5



 7 حرفلا رازنشا يف

 قوفش ان غلاما اي شلملا يف واححما عوسي اي

 0 ضبا كلل اوفا ن | ايلا كنك رضأو ينفع

 نم عبشأ 0 لاو يمار ةذوخ أي ىتف ٠ يسفن

 صاخف ى كيجو اذا يف ا ع ملكتلاو كب راكشفالا

 مب يسفن

 ىرعشف : ىارحا :ةيس يغزو اراظناب يةمرأ

 ظ زم )« يتئادح ذنم لك 2001111111 1

 | بيشلا يكردي نأ ىلا اهيا يغرا كأياو (© :

 أ رثبلل ةئيدبا ام رظعا ام اي٠يناهت الف يصوي ناحيو

 دا اسم ا و زانت ذا. فطللا اهدا 5

 يطبرتو اذهكبح كيلا يب ذتجت كنا لجأ. مب +

 + طبر يأو كدر

 اق هأأ ق 2 اسيا ١ أو واح ١ لفطلا موا 4 0 ا 1

 ٠ ةميط ثاأعب وس صضعل مويلأ يف قى يعش تأ ضئرا |

 ١

 بلذا .ذا مسك ل كنال كين يمفن نا 0



 لياؤا بآل 7/1

 3 علت هلل يذلا كماحو يل ميظعلا كبح [تيضنرأ

 قع ملا بمش ةةلاار واع نم زدت ناب ئوحن

 « ئيلسنو. يدينتل ماعلا اذه

 تفرصل محو ةك ..تلغج ديا كلنا لجا

 ةروص كل تذختا كنا . لاونملا اذه لع كرورظب
 عاقل تنأو ةيرشبلا أانئهيط ”- كلل ذا لافطالا نسحأ

 نع كيعل) لاكشالا نع رك ظيشب رهاط كتوهال ْق

 د كاز دالا

 يذلا كلك كلاراكا نع يلوذ اة تنك الو

 يتعيباب تنرتقإ بوعد كرياس هش و ةئيه لك فأني
 ٠ 5 ١

3 

 ظعا اح انل ربظن يكآ ناسنالا ةروص تذختا ذا

 روح ىلا ديلا ةيدد انيدهت 5 أانةعيبط نم كلن ودب

 ه«ر وظنملا نأ سلا انئيور ةطسأوب رون ل اريغلاتوهاللا

 ةباذدجا ذلا امو دسجتملا هللا ةكج بزعأ ام ايف: ؟

 . كهجو نآلا يلا لمأف ٠ ةبوبخا هةءاوفط ةطساوب يايا



 75 حرفلا رارسا ف

 شنها نكل كد اوأ ةممز نم ينغنت الو ولما عوسإ أ

 9 ادع ف نفد هام يأف حرفي ْىل 3

 نيعب يلا رظنت ديف يذلا نامزلا دعسا ام اي

 ءيش لك قوف ينم 7 ١ كلايمجم ينيدابتو كونح

 لع .لصحا هيو ةاردا كدت ١ كلمع اذببف

 كلفو كييديو:كيمدق 5 مدين | واق ةيزعتلاو ةقثلا

 +« كرابلا

 نيينشملا ونيتس دقملا يسم عوسإ ي ا يلج زي

 ناتصخر ناتريغض ىلا اكن: كالبلاا ا نأ

 نع ناريستس انكأو ٠ ةكدض ةراغم يف ناتروصحو
 نادباكت امنا هاترسحإو.١| 016 ابعت هدي 22

 ؛ارف امل نكي مل امر ةنال دربلا ةذش ريصب نالا
 اه امنا نالجرلا ناتبف . اكتفدت ران الو اكيطغي
 ةياغلل ناتزوزعلاو ناهعاندلا يصلخمو يفالا الجر

 ةداَح ريماسع بيلصلا ىلع أبقثت نأ اهيا ناتديتعلاو



 00100 ااا ااا

 اه ناعم ١اهديأك تن ماي م دلاب كاذ ذا ناجرضشنف

 مالسلا ةناشتإ 2 يشنها د ادعت 5 .اكلإ نالجر ||

 راباخال ناعكوبتللإ ب غرعولا قرظ 11 قيراعل ناغشامملا 8

 الجر اه ناته . هلك ماعلا يندبالا صالفملا ليش

 هلو نيظايشلا نادرطت فوس نانللا لدعلاو ةمحرلا

 ذا امهنم ونديف ءارمالاو كولملا دجتتو ةشبحلا رثكت

 7 55 نولانيف م 5 مقيق 7 ١١ ةأطخما كاذ

 ١ «ي ةمعاو
 ىلب ظقف كيلجر ال ينطعا بوبجملا لفطلا ايا:

 اهكراباو اهلبفال اضيا كئاضعا عبجو كسارو كيدي

 : دب أح دمأو

 اهنقنأو ةوأقن اهدا امو كيدي كا ص أ

 يلا ةهنص نادللا علادي 220 اه ن ناتيف : هي أنص

 توس امينا .. لاح اولضنل :نالإ اتءآج دقو يناتلبجو

 ةناجشد :راقال /يفايّوقتو كلا نابح . ىلع ينادعاشت
 ا



 ما حرفلا راما ْق

 اليك 3 لبس هن ناديوتو ةنللل با

 ايلمإو .:نساي ايااليكل رش !|كاكرد نم ىابنفنتو . طنا

 ىضرملا نن' اريك ناينكلو نايبصلا 5ر6 نا

 نينس دعلو .هتطاس هكدا ناديبو سيابا نالتاقتو

 الرع لني" بياصلا 1 ناروست فوش  ةريثك
 بمياصلا ىلع انطسبلا أم اذإو ةغستم مد لويس ذئني 3

 نع مخصلا| يل اهلان و يلج ”] أةعرمضلت حار ىلاب انميتنا]

 قو لا كاوا ناشنتا نيه اقل . ياياطخ

 لامجالابو' نيو“ !١ اهنم ناجرختو ميحتلاو هأوفا نادسنو
 اهو رجراثآب ةنوديدلا موب يف رشبلل ناربلظت فوس امهغا
 لجال هللا اه ريثكو هللا ةللع ٠٠١ ريظع ايلج نانيبتو
 +« مصالخ

 ديشن)«كنيي ينقناعتلو يسار تحت كلاش نكتل»

 تدل واول ارو فليك انو ندي اما

 +« اهرادتم ضع اذه ةطبغل الها



 لوالا :ثابلا 4

 هاو ةلاشسإو ىافلام قينرتجلاس نا
 ”ينش يح ةراسو قمحلاو كفن لبفأل ةفث ظعأب

 كتيهولا ةلالج طك ل نيس دقملا كايتفشب

 ينال اسي ةطاخ ةببجتلا كتعادوو كت وات ينعزفت

 هب كيلا

 ةمكح واجلا يدهس مف راما امو سدقا ام ايف.

 51 ينعفنو 27 هلا 1س يلع فوس 3007 ع

 اويكلذا 38 تاكو نأ ُة 4 - ككانعلا كل ءالكب ةعيوقتو

 هيل ل1 مالكب لل ف ماع لجر ةئحأبم نسل 5:

 + كلنم رداصلا

 كرا لسعلا قوغي يذلا ي ليس ذاب

 6-0 ىلحا 1 و كلنانسا ١ك ترشا كلينك لجل)

 بجو مكتب كفك يديتملا لا اذه نأ

 دانا“ نراقب طحردت ب ةيقل# الكو لدعلاو ملا



 م حرفلا .راؤاطا قف

 ةراتسملا بانكلا يناع» عضويو ضرالا ةاطخ حيو
 دينو »مولا ١ كفا أ رظبو ة ةيوامسلا رارسالاب وو

 م أروشمو اردن 0

 كوأ.م عيجو ' اهرسأب رئازولا تءصن كمأما

 تغتلت : كيلا . نيريحتم , وله ذنإ ابعارماو . ضرألا

 توكسلا نوئزالي ءابدالا:لكو ةتساعو بعخلا نابع

 تأاوق عيججو ب رأأ توصل تييصي ٍعرسأب ماعلا نال

 +« عضخت كهف ةطلسل ءاسلا

 اهجونأيم يروخجلا نيللي دللا سودق م اي

 نه وأ ثحاو ةلبق وأو كلضيل ذلطا ايل

 ؟ةكل سار لق

 نم 00 » : ةلئاتلا ةطيسبلاو ةرهاطلا سفنلا

 اناا ولا سفنلا نانا هي نردعتد هاف تفند

 + رندلا لوس الفيتا ذقا الازبت

 هتبحم لذ. ةبضغ يَ هللا ماسي ءىث ال



 اميل كابل 1

 « تاذلاراةتحإو ةصلاخملا
 اي ةبوذعلا ريثكلا فيطللا لذطلا اهيا ايف

 نت لاما كيال عم - اريغص الفط
 ةلبق كلبقيو كن :اهيو عضاوتب كفطالي ناب كدبع
 ل11, تامل ىف اهيضمو يضر تنقذ امءاينملل
 نأ ىلا هراا وعدت لب رثه كتالجي نال تنبت

 0 ردو لزجاب كب كسير بح قرا كبحي
 نآب انل مخ ةلجو ثرص اذاف . ةفخ عاب

 بردنن نا انيلع بحي لب لاونملا اذه ىلع كلمأعن

 +(١:؟ةعءاج)«ناوا رمأ انك :ةراقوو ةناصم م اضعاب

 1 تَقو .يتأي .فوسو ةنناعملا تقو الاف

 : ها (ليبنبلا ضيع اذكلل ن ليتنا يح

 ٌبغ نكآو حرف نسحا كتدالوب حرفن نالا افنا

 امدنع كل عجوتلا مآ امعءا ناوحي قوش كب دم نافز

 طب + الأ فوغلملا تنأ بيلصلا ىلع نايارع د 5



 46 حرفلا را نارا

 « ةراغم يف مجضلا 0

 نم ينابق ةياغلا يف بوبحملا لفطلا اهيا ايف :

 »ع ةايلذلا يم دقتب ضنئر أو كبح تاليق

 ةسدقملا كف :تالبق.نم يابقو قوش ىلا رآفلا

 ال [ةاثوو مالسلاو نمالا ةمالع كه كتلبق ىل نكتلو

 ع اضعب انضعب ةافاصمل مضق

 ليملعلا يىنذي كس ناب دقنعاو فرعا ينا

 آ بهما مس 9 كعلبقو نيف رغتملا ع كنقناعمو

 تابحملا نم ةتاربا نطابلا يف ةئسأ نذ هيلغو بولذلا

 ةليق لي كناو . كيلا ةتعج ةنقنأاع نمو ةيدسملا

 مي كبح ريعسب ةهرضل 5 9

 كلذ ين كلذ اه كيلوتل ناوالا كلتا

 ءامملا ماجا يهفتو

 ننام نذل ةمفاف رمل الا باجا

 ,لا قوي دحا نم امو مهلا و مل نا كردي دحا



 اوال بالا م71

 ى“ انللقتا يلأ ملعأف حورلاب لد كل ماعتب ل نأ :

 يلا بذتحا ىته كنا أعاو.٠ يح 1 ا غبشأ

 يق 0 الا كيني كبت فطاوع عيج
 ل ١ 1 0 كدعبب وأ انبقزد لصضفي و ١ قئالفلا

 0 ل اال 3 كبلق 007 + ينبت ا ينابقتف

 0 ثيفتقأ اذا يجر ل ةفياخ ند ةي عل

 يه يدي ةلقنو 0 فوؤماب همم 01 تاب يعضأو]

 ةعونصملا ةحاصلا كلاعا عيج كيلا ال يلا وزعن

 نه رعشت ىته ينانأعت كناو. عنصتا نأ" ثيتعلااوا

 كنا ثيحب كنفطاوع لكب يب د“ كناب كبلق ميص

 كل يقبت نأ نود نم كنيلكب يل نوكت نا ديرت
 را لطلاب تلا رخل اع

 3 سو رع رين يل 7 0 00 كاذ ذاق

 < نسوسلا يق عرب يذلا أو ىل ييبح » : : داشن الا

 9ك ح1 اء اشو )



 1ا/ حرفلا رارسا يف

 كيوذراو كيسفي ءاقلت نم كلتاذ كرت نا كنا

 نال . لئاضفلاب كةينغإو كتقداص تايضرالا عيوب
 انا ةبها اهتيلكب يل اهبهيو ىلجال اهلك ةتاذ لذي نم
 سناتا مل ينال امات انالعا هل اهتلعإو اهتيلكب يناذ ضيا
 د ديالا لاب ادي هس ناسنالا لغجال لإ

 اذنم يبه يل اهياكب انما ا

 (؟1 : 4 لاثما) «رشبلا ينب عم وه يعن نال » ةتبهو

 ةطساوب مهدوقأو يواسلا توكلملا ميطعلا كا دقو

 15 55 . ةيدبالا ةكئالملا ةيدك ىلا ملاءلاراقنحا

 أ| لماتلا

 أنيرت نأ ةيوابوطلا ءارذعلا نم تا

 م اهب |

 :١" اول ) ىصلخم هللا يحور للاهتنو

 ةبهاوأا ةسي دقل|عرم ءارذعلا اهتيا مويلا رفا : ١



 لوالا كالا ا

 أههف هلع 0 | اي حرفا .دي دما صالفملا حرف اخأ

 ةنادع اي حرفا ٠ ةيجلا ةيلوتبلا:ةرهز تاظاح كلنال

 » قويزخو * ءاسنأ | ةنعل نم تماس كلنال اما

 ذا كصلخغت مب يجحرفت نأ كب ىقدلي لجا

 نا تاوامسلا عيطتسنال نه كنضخ يف نيل كنا

 دجيو ٠ نيتسدقملا كيديب دوذملا يف في ءضنو ٌةعسل

 وهو نا.زلا يف كنم دلو يذلل يده“ نا كب

 نأ ألا ةمدخ سوقث ناو. هللا نب ةنوكب كقوغيي

 . كترابط نم أش يدقنث نأ نود نم نيدلأت 00

 دانخم ريغ ندر لات ندا باوَض 1

 «ع دوما اذهب ةيوأعس 0 اريصو هع كلعف 1

 0 د يق ءنمرالاو هلا دنلا : كسبطعلف

 لك ةزيزعلا يتديس اي يسفنن كحد . اهرساب كل

 ريقوت ا حرغل ينطاب ةيس ام لكو حدملا

 *« ليزج



 /1 حرفلا راوسا يف

 كنا ءارطا نع رصاف يفاسلا نا مرم ام
 ينغا كل ذلف كمالظع يف لمأغلا نع نجاع يلقو

 كيلا ابغار هل ليث ال عضاوعب هللا ئلإو اي كاما
 +« ةقرو ةبحج يلق قاوشا ىلا يرظنثو ىئاغتبا ىلبقت نا

 . يربخوه لال عوسي ةيور بلطت ينفن نا :
 . كلم اييوت را يذلا 2-5 ينيرأف

 4 لوتب ركبو: هيحولا: ناار هل رك عوسي :نأ؛ نئلوا

 دقو ئدأ 9 0 شالا وه ةنأب دقتعأو ةيصخلا

 دلاطمإو هازا نا فيرا "يصل لل نذل ١
 ندعي ١ او طمشلاب هي كنا . ليج هل .دج]و

 هير مكلنال ةوقرط سمور للا
 ١ ردن ال اننا ذا ١ قماش نأ مل تنأ

 ترتعت نادودقن الو كيف لاا الآ نال ىلإ بّرققن

 ةّرم هاي .نذا ينيراف :نبالل ,ةطشاؤبا الاابلالا ىلا

 ودعي رابغ هب زغلا سنا االو ىدلظأ لإ يلا .٠ ٠ ىيسححو



 يدوس أي. لير هلا كلحرفو صاف ياجلمو كنبا

 00 ىرأ ن | يف ةبغرلا لك بغرا يأ ةسيد ١ مره

 05 2 و 3 يىحو

 ا هيونر دير“ تب ناقل

 2 ثيغر نأ“ .«انريف بويع -- نيترهاط 5 0

 مك انضا. 7 5 حت نآب د جا مون ةيور

 3 كنتاذ رقتحأو ءىش

 ريغو سد ينأب فراعل ينأ يدبح مبرد |

 2 ينأ ريغ كنبأ عوسب 2 5 نأ ةياغلا ْق عودمم

 هكوتلا نك جلو هو ١ نأ ةحارلا لع لمصحا نأ ردفا

 ةناب فرعا ينال٠ حادالا ىلا يح ةدش ينال لب مانا

 كيلا كسول ةلعاسم 000 كنإو الس نأ ديري

 « عّرضتلاو لسوتلا نع عاذتنالا يل ريقي ال كلذلف



 055 حرغلا راوفإ يف

 رَأ ٠ ينهحرت نأ هللا نبأ يع أب كلاسأف :؟

 . كلهيجو ةيور ىلا قوتتو كبلطت يلا ماعلا كلياذ

 0 : 4 0 : ب ىلا 7 نا كيعش اذا

 6-5 2 رجغأ ا 5 اذه 59 اذالو ا

 ل ىذا ٠ ةنياعم ندد ١؟كنياغنو كب كلسفو ةل 4.1 همس

 كلذلف كارال ءاسلا 2 كيلا حاف رالا ل نكا

 0 ينيع بصل نوكتل ماعلا اذه 2 ا كا

 + ءاكبلا لع ينهركت الاو 0 2 الف

 تيحوأ ٌرياف.٠ لح دحا كاري نأ در: " 'كيبقلبا

 كني“ يبخا ىل اورداب نيذلا ةانعرلا ىلا كتاذ

 توعد ا عاام مللت ا فكيلاز ا

 5 مغلأ ة ةيادهج قرذلا ي تالا نه كرف للا م 52-2

 قوس كن قياذلا م نأ حم كنإ الك

 ينال: .كارا نااديزا ااضنا'انلف كبلط لإ ا



 لؤألا كنابلا لو

 2 كلذ 53 اناف 5 الو ايعار كال نغأو

 .كت اعرملا دأ. يالا -0- اوضنالا ُْق نويبغار ||

 تلسما نإو. دبا ا اعز انأ كرا 0ك | يلا اي

 اح يد كارا ارا ن 0 ةنيلا ككشمأ نأ كب

 قوتأ دل نا كاذ وه فنا كنا ةحار ْق

 ابعا الف نحاو مرد كارا ه1 اذاو. 77 3

 نأ قس ىح كيلا ةبسنأاب رياح راعص يل 6 وأي

 «+ كب ظحاو كدهأشا

 يجكلو ا نيكبالا ةحإو نيم كازا. نا ذجناطا ىنا

 ارا ىكلو الياف بالا 4 عرالا نه ائاد داش

 كنا. كديورب احرف ها احدا 000

 7-3 ثننأ نأ 5 ا يع" | ةمع 0 مكشمل ل |

 كلا ل كتدصق ييلست لجال يلا ٠ يولسي ند



 5 حرذلا راسل ْق

 : فضوي ال اجرب هلع 2 51

 ةحماصلا ةبغرأأ وذ ناسنالا ايا له: باجا:؛

 تنك نا ككاو. ةبلطت يذلا عمم وه أنا. رظنا مله

 رظناو يلا كبلتب غصأ :يأوس أم 1 :اج عدف يفت

 دكييشالا

 قوسي دتلا :ايبنألا ةباس عفت 35 حورلاب أب مظنا

 ٠ ءارذع نم دأ أ يلاب ١ اينو ناميالا مهرانا نيذلا

 يتلأ شو نالا اهيلا جامع يأ يه باقلا نبع نال

 نع هلي ابيلا ةحاج الف ديس يع امألا يلأرت

 ينبحي نءو ناري يل نءوي نم نال ٠ اريك ضن اهنا
 +يلك.بجب يب توي كنامأب يلارب كننافويلعو بى

 رظنا:تلسفن ىّوعتنلا 9 ربع أه. قالا اضناف

 لكلا اقل الج ايدو دب يعضاوتو يرفف ىلا
 دم راظنالا تفلتس انيش 4يف د 0 ف دك



 لوخأ بالا 11

 ناياناكلو (نطرالا لك اًنئاشرابيارغ ثعصا نيكو
 * لماتف ربتح دوذ« يف نكل يئاذاا ىلزنم يف دلوا

 عجود يسأل نأ جيسسملا حوسإ يدوس ايهأ :ه

 اوت ينوي يريمخو كتقاف امدهاشم دنع كل

 كلئاوا ته تناكنإو ٠ يلوطابإو يربصةلق لع اديدش

 مالا تينا دق كنكلو :اكزدز] ركن ا اعباف

 +« فرذشلإو ىغلا -ضوع لذلا.رثنلا ترتخاف

 أنأو ةلخيلو يدب“ ىلا كلذ: قع هلال -

 ل11 كل ناقل ةيرتيؤافل عقرفد الراشد
 كوضا| كل خوسإ تئيئفرقلا 3 نم دحاو خا

 +« كلاجال يكبي“كلا ناب تركففا نا
 ةياغلا يف ىيلالا فيطللا عيبصلا يببجو ىلا راظنا

 بفنكن ال نكلو قاقو نزح لك ليزي ناب ريدجإو
 عود يذلا طقف يجراذما لادا اذه كتدهاشمب

 فوس يذلاوءاوسلا ىلع ٌةودهاشي نا رايخالاو رارشالل



 10 حرذلا .راذومعأ يق

 ينطاب لاجج ىلا كملف رظن هجو نكأ يئادعا ةهّوشب

 تدرا يذلا انا كتءحا ةبعم ياب راظناف . عادلا

 ماكايتلاتاع ن0
 تزختا .ىف اذا 7 ةيقأب لزق 0 || ينكح دهأش

 5 ريغ كباتع تناك بث اى نودب كتعيبط

 رولا ور ىفدكلاعلا ميلا معنلا ةرثك ىلا رظنا

 « نينوملا عبتج دب تسر يذلا ابيع قئافلا

 رشبلا رئانس نم الو نينيدنلا نعل ا

 كردإ املاح ةنال هيلا اناازكش الكا الا

 نءإوا كالملا متو ةيوامسلا ماكحالاب نيعلا تقولا

 ٠ اناسنإو اما ترصو ٌثدسحت اهاضر ميرم تطعإو

 صالخ يف ْثد غر ينا ذا نك لك ةقئاذلا يتبحم ىلا راظناف

 5 4 لنوع 7 5 هيلع ركنا الو هئاكتنا 02

 51 يرو رد وه اممهوأ

 ةيدشلا يبلق قاوش ١ نال تتاروملا كنا



 عبارلا بابلا 13

 كحل اينللر الا عما اذ جارالبلب واو اترطفو

 التل 2 الو ادا ينهي#او ينحت تعيق امله

 +« كعاجواو كباعنا ةتبلا

 ةيطالا يتعيبط ىلا ةنطابلا نايالا نيعب رظنا

 داحتالا اذه ىلاو دحاو مونقأ يف نيت دهتملا ةيرشنبلاو

 ينعيبط يف لمات . لصفناا ريغلاو فرشلا ليزا

 ةجح 1-1 عيمجج ن ا لل ب تعطتسأ أ

 1 :راسنالل صالخ دجوي ال ي راغلو "يف ةنوحم هلأ

 « فندملا ضيرأل ةيفابلا ةويحاب هاجر الو

 !ايزستف اعلاف عوار مع قاد كاتيع نكواف
 ةيشيلا ءايثالا نم ملاعلا يف ام لك ىلع يف ىكسلا

 كنعيبأ ط تذخن | اوكدعنص يذلا كمالابرلا اناىنال

 4 يلا هلال

 انوبال د 10 "ا يلا 1

 لك كلنع حرطأو عرسأو م دقن ٠ را ل كنع



 ليف حرفلا رارسأ 5

 تدجو اذكه تلمغ نا كنا. كنيعب يراخ يث
 1 5 تامحو ح :رف مظعأ 1 ءرذنا هب يذلا كيبيبح

 د ةلوهس م اضعأب هج

 سادو | لم عيش كك قب نا نهد 0

 كت رايضصضإ ى “او | ًالطاب كلغشي 7 ١ كفلقي 5 تكي

 وأ ةبحا تسل 5 طانت :رالأ عطمي قبوم أنني نوحي الإ و

 نطاب ىناقي وأ ةرابطلا سا لاو وأ دي را كيقي

 ريا ريغ 3-2 يش الإ نأب دقتعل يذلا كاذ

 عيتج '”يفو ريذ ا يمو انآ اوه يذلا ظعالا

 رئاسو راجلا ينو ضرالا ىلعو ءامنلا يف اه تاريخا
 ِ* قاعالا

 : 4 ,يش لك لبق طتف انا ينبلطي نو .
 كاذف 5080 يل ضاخيو ىلجال 1 اذ رم و اعاد

1 60 



 كك0كك ااا اذ

 لوالا بابلا 11
 تت
 حورلا يف أحرف لاهتيو يف او يفرصبتي نآردقي

 « دبالا ىلإو نآلا ءارذعلا يرم عم سدقلا

 رشاعلا لّمأتلا
 ا

 هب عوسي يصلا فآخت : |وهجرو مايالا اوضق اف
 اك ةلادأل) ةاننأ ملعب لو ٠ مياشروأ

 يوبأ باصا أم ةنموملا سفنلا اهتيا تعمس دقل: |

 ةتاذ ربظا ذا ةليلق مايا 0 0 1 عوسب

 لياقب كحرف نكي : انها كيناؤأ.. قتوهاو: ءاعرلل

 هأج 1 8 كل . 8 ةزاسلا ا عنه ىلعاعتإ 3

 باوصبرعذنت ةياغلا يف ةلوم ةثداح مويلاشدح دقل

 فسالل ايو ليق ٠ اهيعباس عيج ريحتو بولقلا لك

 ىلا امههباهذ سفن ُق ةأوبأ قف دق بيبا عوسإ نأ



652552525559955 
 0 حرتلا نارا

 اريكلا كك ْ لكيلا

 :لعلا نيت ةيريغ ؟جاخن بيع رافت نشل
 دق ان: اذا” ىتاسناللا ع حرف يأ يرءش تميل

 ردح ول أم راكار سخي 0 لقشإ نه نأ ذأ عوسإ

 تايد نب لوا: :كيوبلاب اب ثوكملا س ءافأ ٠ ةلك للعلا
 يذلا ديعلا كاذ يضقي 52 قي ا

 ةبيض 1 يف هيلعو .اريظع اذه”ةبيصم ةوفص ردكت

 »* دقف دف ازا حرف نا ::لاقي نأ. نم رظعأ

 نيوطلا ' حم سفن باق كشلا ٌنرماخي الف

 اهمادتف ىلع نزولا ةياغ نزحت * ) ميرم نأ نأب ةعروتملا

 ناكل 0 ىف ةتقبا تناك ولا امانلجا : اهنبا
 أ موو ب أبقي عى أب رانضأ امك 5 حرفلا ن نه اهباصأ

 ةعل )ردم هيلا ةداعب كسمتت نأ تدارا اهنا ريغ. مياشروأ

 ذل ةلماك زعاط جب ذو أنعيح يطعن و دس ديلا

 عم هللا لكيم رو 50 ثأو أمني دم و امزنلا تكر#



سس
 

 نوألا نابل 1

 + اهنبا عوسي و فسو»

 من عجوتب ةبلطتو امعبا ميرم دقفت ناب هللا عيسف

 كلذ دعل هب دوعلو مايا ةثالغ لعل لكيلا ْق 6

 املفع متن أانيدخيو اهربص وي روبحو رورش عب

3 

 ديع: ةلفح رضح عودي برأ ملا

 ريظب و يورمامل إنتر كتاذ سدقي 5 ال يسومأت

 نكل ةراربلاو ةسادنلا ق'دلواةنا اذا ةولطفلاب مريض

 لاعنل ةشيتكلا ىلا 'دذزتلا ام 21 عرفشملا انل لاني يل

 + ةيواسلا بهاوملا | اهيف

 عاويشلاو:+ نيرلعملا نم عمسبا لكيلا لخدف

 دالوالا ملعب ل ل ملل عيوجما بر وهو

 اوددرنيو مثرغص نم كيك ةشردب نأ ثادحالاو أ

 ببسلل يلاثلا ددعلا ةجرت نع انلذع دق اننا رلعا )١(

 *« عباس ١) لماتلا ةياهن يف هيلا انر مَ يذلا

 2 م 7:77



 نيرلعملا ىلإ وغضب نرد غرر نارا
 تاهرنتلاب مهتاقوا نيفراص تاحاسلا يف |ىاويالو

 ةفرعم يف اوغلابي نا نابشلا أيازم ىدحا نال ةلطابلا

 نبكلا نرد فناتك مديزت يلا نونفلا
 أعومسم ةمالك ن 15 أمردقب 5 وبك كأن نوكيذ ة ةيطالا

 ْق |ظوفحمو نيحعملا دي توا رد احرش اينو ني

 +« ظنح نسحا نيعماسلا ناهذا

 خويشلاو دالوالل الاخ, لفطلا عوشي ىطعأ دقف

 تاب. ىف ”دحا تيلي الو نفك مع تاسكا الضال

 مهيلعم كالوالا عمسمل نأ حك ةلطاب 5 ال اههتسم لسكلا
 خورشلا ىلعو . ماظنو داهتجاب هقفتلا |وباطيلو عضاوتب
 يف هذي الت ةفاطو مةيهوم بسح مما عرتيالا

 نامالا دعاوق ةنامأب مهنلخل أى د !و ةنطفب ان 9

 ىتح نيسيدقلا لسرااو ءايبنالا نم مث اهوفسن ىلا

 نيلعملا نيب سلاما عودي ةلكلا يعماس عيجج فرعي



 ل بالا 11

 2 و رثكاف 2 ١ حالصلا لويس ْق مادا ئه لقتي و

 .نك ةمعن 0 مهو يذلا هلالا ةإو ةدايحب
 كلذك ةكحو ادع سانلا .نوفوذي *الوه نا او

 00 ادا 231255 :ايح لضفب أضيا موقوفي نأ بمحي

 لاث.اب او دغقي نا ءالهجا ميلثمو ءالعلا رهف
 اوعضخي نإو هنعاطو ةسدنملا 6-2 ءرأأ عضاوت

 ةيولإ انل غي تدق < نارمالا 4 ناذهو 1 رع هندارال

 ٠ عرمغ نه ةرثبع ةيناثاأ يف مع وهو ةمونقأ يف حوشل

 ٠ مارتنحاب مش نعذأو نيملعملا مل دالوالا؟ عضانخا

 ةعوضخ ربذا فطللا ةيأغب ةيوابوطلا هما ةتبنو الو

 ةكيرعلا نيل وهو أيبعم اعجار لفقو هبونال يرايتخالا
 اك يبنلإو رمالا يف ةيرشبلاو ةيطالا عئارشلل عئاط

 : * قلب و يغمنب

 31 لالا نإ ةراوفلقمن كليف 6

 يقال كتابسا ىي داع نميةثودحالا وله: ليصافت



 1 حرفلا ر ازأِم

 تاماع يتلا ةلماعملا جستن ىلع قنا

 مث كتدقف ذا ةيافلا كتايح يف كتدلإو اهب

 35 قلت ١ لد و

 . ياباطخ تابلطنل كتدقف قرم نم مكيخبو

 ةيزعن الب يسوب يب كلئعن يكرأت 59 رد 5 مو

 م ل لاب تخنو ل ةةفو تعجوت نأ ورغالف

 امادجو نم سأيلا لع اكشومو ةيفلا كتب ودع

 ارا يتلا ةعاسلا_لدثاو:نافرلا لوطا 0

 يّوعمو يببحعوسب نال ةمللالا ةيزه:لا امو ريغ اذ
 « عجري ق» ملعا الو ينع دعتبا دق نوكي يسغن

 عوسإ بلط يف بهذا نبا ىلإو لعا اذا

 يسرني يذلا كلذ ناله سار
 ةناب فراعل نأ معن فراعل يلا |: امافع [حرف ةداع

 غلبيو نجي نا 1 عيطتسي راقت ري 1 ا

 نافحلو د دعل تأن ل ةنعاس نال هب_ كلج و هيلا



 لوالا بابلا 0

 بابلا ىلع لاما يف رضحت ةسفن فشكي نا ىضنرا

 اههعي و نفنلا نك كقةشي و ةقل باوبالاو لخ كيو

 انوه 3 3 0 3 0 10 2

 « لكلا 00 وه 5 5 لق عوسإ نأ

 4 وتر رفع امطار نئتاوةليلاغا نوحان قا

 ٠ يّرسلا أذه كايشنا نه 7 3 رمسأو نبك ةياب

 أم اريثك اذامل ةوالحما ريثكلا | عوسي اي كلاس | نكلو

 تاذلاب ةبوذعلا تنثأ ةب راجل منيب“ ةدغل قضورت

 مب كيف 3 و ّ

 . الك مهني هم 3 رابلا رنه قف ةباصأ هع

 3 0 نأ 2 نتيغاو || عع 23 لق اع بعرض

 نع 0 لهج وا ةليح عغابشنب هل فرصا اذهو

 2 يأ اذطو يجورلا عل ع ةئاص ةربغ

 ائيش مدصنال ين :لأ كدكح ىلا ياردا قوفي.أم لك



 6 حرفلا رارسا يف

 « يادلا اذه لوجا ينيك 6 رعاد ريغب

 ةياسن لاوحالا نهى هنيف دجا ينافل احلكىلء و

 تدفف دق ةواححما يرم يتديس نأ هو ناتشل ةجظع

 فيتنم يف.كلل 3 ءاوجس ورم تاصحو اهنبا عوسإ 0

 لبق اهتكسم ىل عوجرال دمعت ناردقل نكت لو نزلا

 تخظ ثيح 0 ل ذإو صاخملا اهحرف عوسي دت نا

 العلا: نوب اسلاج ةنلخرل احلل اقل ل ثي>#دجوف

 ةث داما نه نم اههزح قفل 95 يكب اهةياغ م مشهد ربي

 ال ةربش زاح يذلا ل علا اذهب حيرنت تناكابنا لب
 *ي وابوطلا اهنبأ ةبوجأب اي 0

 ةيلطن ثيح عوسي اًماد دحنال اننا مدقث ام ينف

 « نظنال ثي> دجوي اما ريكو

 كلي ةثحيربىه ةناكب تلا نركز

 ضع فرعي ال .ةنال بيرق ”دحا ّنرقتحالو . عوسإ

 لهجت سانلا تناك نإو .نطابلا يف هبيرتب هللا رو رس



 ديس ل ل1100 اا

 نلاوقلا بابل ١

 نو رك 5-5 2 جراخملا ْق عرتمتو كلذ

 ةيديتح نوفرعب اياك ادذح نوليأقو رثغتقو ةنوأبجي

 ىد أريج ءاشب ند مأسأ ةسان ريظب 0 . ةبسنو

 يب نطف ديفم محاسب كلل لك عنصب 5 ءاشمإ

 بمربغ ءيش نم عوسي ينأدتف يف اذا 5

 لوءو يف رضِب نادقفلا ا ذه ناب معا ينأر نع ليدح

 ل ل ناو انابخا فريح افلا اني
 يلق ة ةسارح نس م ينال املفع 00 تبجوةسأو

 كلذل دلو نع نئاف 56 0 50 نأ 94

 ضنر؛لأ ن ا يلا أهدر + عود 4ع 1

 “ب 00 لبيع 000 مرا ووه

 رنه يف ةفارلا ةليزما هللا نلاو اي ا

 اهيا ينيلعسأ ٠ قوعم ىلا يل, كيه ًَئ يلهو || 3 .٠

 | م ااخدمو ةويوا لل 8 ما م انما

 كنال ينينيعل نأ كلاتواي ييزعل نأ كلنم باطا



 ك2

 1و حرفلا اوشا 5

 تملا دق ةيابلا رنه تناك نا حلو ٠ ةنادجو رسب

 ناورغ الف ةيطذمأ نس ندم ةيرب تنأو فيا

 يذلا ء . طاخما ان انأ قاوشإل 8 5 زرع يعل ينان ان مل

 + ارك

 صعب دجو نا ينال ٠ ا جال 3 ل ىف

 كنروشع الاكلذ: نوكيةالف [تيا لالا

 قدسنا هيأغ زي زعلاو 1 ةبرقملا تنأ كنافاتحتسإو

 ىتح ييتفارو يبيبح دجا فيك اذا ينيلعف ٠ عيوب

 ةمب يف كعم لتراس ةتدجوو ةتيار أه اذإو ةلحا

 يسشن اد ند يلا دجوب مكعيج 0 ةةلاعا 2 يلف

 «ةر اهطلا ةءاكلأ ءازذعلا ممله هند قلو يذلاوه امناف

 0 دقفأ : ةحلاص ةروشم كلبلا : .تباحا ا

 او كايأف م ثدقف ن 2-5200 0 :ف

 5 ُْى طاسأ ناديشلالا .٠ بارطذالا 2 طرذتو



 لوالا بايلا ٠١4

 داخل ا تأي 0 كتلط يف ىسن 'و ةواضاا كرتت 1

 يف دمت ك اذاعي 5 و يلهم ن ناتنوعْلَب ؟ والاف

 ةقدادلشلام 0 ةنلقق يلا عوسإ كيبلق لكيم

 يف الو ثاحاسلا يف دجويال عوسي نال ٠ ليطابالاب

 53 دعرلابب نينئاعلا ضرأ يئالو ني ذبعشملا قئاد

 هب نيسي دقلا سلجو رارإالا ةعاجج يف

 هت دشف نم 1 بلطت نا كل بشرا ها

 دعتبي ةههرت نه ليزج ءاندعأب طظفحم ناو رخارتب

 رمارتحاو فوجب لسوتت نإو كتنطف مدعب كنع

 عجراست كنا . ةمعنلاب نيرفاكلا. ىلاسكلا كي ن٠ ىلا

 ةهبتنم ةولصب هك ءايراكلاب ”كتفت ام عضاوتلاب

 خعاشمل كتوص عاف يعل نا ذبل نم ةلصاوتم

 ةيلع بيرام كعب ميس نأ كل يغبنيو ٠ كسفن

 لشاب ليفت نإو . ةيعت ببيل نيج 0 ْق اقفانإ

 انام ةيهأ 7 عبساو ّش رفغلو عيمتجا م حرب نم و



 1 حرفلا رارسا يف

 رجا نأ ةنإو صني نم: لك وُن كو روشملا وهو

 ةولصلا ىلع رباني نم ادبا كلذ عم لدم الف اًرارم

 2 ةجرخيو هراونا هيف ديزب و ه1 نودب نتمني ةنكل

 هب قثي لب ادبأ هتاذ ىلع دهنعي ال ىل ىظع ةنطف
 « ةدأب 7 عضاوتب ىلاعت

 كاس ءايشالا نط ءهابهنالا ةعقحا نأ كنا

 ملاس 2 58 .اال مياشروأ 2 'دجوو اا عودإ

 مالكب كاظعيس كبلق لكيه عوسي لخد ام اذإو

 شارفب ةثوكم هلك راهنلا كليف ثكيو سدنقالا هن

 ردصم وهف ٠ صالخاب قلعتي ام لك كل عيو سرعلا

 لكو لئاضفلإو ,عنلا نم رشبلإو ةكئالملا يف ام لك

 ثيغتست نا اذا كلايبسف . حالصلا نم قالا يف ام

 هالو عسل و هيلا قونتو ةبلطت لازتالو امئاد عوسيب
 رووا 0 ل

 لكلا قوف كرابملا'لالا ههنا :ةرابطو سا لكوشل
 لظعأو هنن :أها بم او ماودلا ىلع م 7



 0 تما ا 1 ا 11

 لدا كلنا ١١6

 مص

 *« نيما ءروهدلا ىدمو
 جمس جهه الملا

 رشع يداحا لمعلا

 تمدح عوسإ ىرن أب عاونأ ةعبرا يف

 ةدابعلا 0

 انللتا | ىف ) رصبن اإل ركنويعل ىب وظف متنا ثا

 مالكلا اذه ركذ نم رثكت 1 الزام
 مقر ةنطابلا انسفنا نيعأ حورلاب عقرنو تدع شالا

 وجنب ن : | مسن ١ ةكئالملا بك 4 4: 8 يذلا أانبر مول

 حارفا قوفت ةخاور حارفا نأ ذأ ةفرعملا ةطساأوب

 هروضحو٠سغنلا قاوشأ عيج لكن ىواغم إو .ردبلا

 4 ءامنلل قب لق عي للعس)

 نولازسل نيذلا كلتا عنصي اذ رب 5-0

 لوك معتقلا ىلع ني ندأق راغ ض راكأ ُف نيعاس لعب



 ا حرفلا رارسا يف

 عا نال نك | نكاو 4 ةنوري فوس مهنا يدبالا ءايضلا

 ا بدرق ن و نوري دل مهنكأو ع نع ةنوريس

 ا اتقبل رار طنا ١ يقال ن امالاب نالا ةنورب

 فوس 0 باح 5 نمو ةأرم يف ىرب نه

 تئأف ةيح نال 4 ةنوكح“ ع رجوإ 55 8 ةلو ارب

 0 مهخأ ٠ مأو دل | ىلع ه ةيف نو رصبخ فوس موكلو

 1 2 ةنورب فوس مونكلو ةصقأ ةج» ةيور الا

 انام هب نوذموي 6 ال 3 00 ةنور# 0 ٠ ةينالعو

 ع ازال ةلكلا كعموو نوذيأعي فود م كا اتا ني

 4+ لكلا نا راهفو تاع الب

 رو حاضت نالا رصبل يناأ نوعلل اذا ىبوطف

 . 5 ةكئالإ مب ةوكلل ُق 2 عرصبت يك 3 نامالا

 تاوهسلا يف ةيثحاب. نوكت لاما ره لكما

 لعب انما دج لزب ١ نأ يا ااه
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 لوالا بابلا |١

 يأ ةنموملا سلا اهتيا يل يلوق نالأو هذ

 ُك يلوذ هب 1 ددنالا يف ىعسلو ةحخلا ةياغ عود 0

 ول عوسي 00 نأ نيلضفتو نيبحت ةئيه يأب

 وا ةراغم يف |ءيض أ. انكمسردالا ن ناكر كلن تريخ

 لل نإ يرعب مغاو كادناشمال نون امج
 داو 31 2 تلاع هه ىل لج اةيافإو يلم

 ءءانينات لاقل كين يك لل

 "لوا رودالا ءنهئيي ريمان ا دير اال ىلا :تباجا

 يلوءو ٍفاوه عبنا نا ديرا الف ئاذب ءيشب ركحا نا

 عبس يش لك يف عبتا نا و مدل اه نان :ىادنلا

 اذوفن كفنيو يلق ايانخ يف انسح باسدي يذلا

 ةاعا ا يسللو كلل ذاك وكب ارو ظنم ريغ
 يتريلو هريغ نمرأكا عرسي ام قبيطب عنصيلف ٠ يفعض

 ا اال عنص اممم ةنال ءاشي اك هاذ

 لاودالا فالتخا نال لكلا يف الك يل حيض! هعينصل



 ١ا؟ حرفلا رارسا يف

 قجيو ازبتب ال جب بملا ءوسب نا ذا حتا نامياروغيالر معلاو

 « تالاحا كلت نم لكيف دوما هل
 كلسقا نا اريك ىل قدا كبايارعشا كلل اذه
 مقر ارينا ريق لج لعن يرام اكران ايام 7

 اذاو. بي هيفرصبتا نا يف ”ةبغر دادزا لانا الو

 جلاس وتلا تالا كلل ىاتحا لك وشن نا ناطعا
 تياناتحا_ نم اناسحا, فيتا كلذ, ثددمل ابك
 فلس عضخا ردالا اذه يف ينا ريغ ةنيمثلا ةليلجا هعمعن
 ينرسي ام لك يف هلونك نوكي يكل هئاضر مدعو هئاضرل

 ةناذ' ينريلو ةتئيشم .لككتلف .٠ ةيطخماب ادع يتزحي وا

 ينم الف هنوهال يف ىصلا نا ثردق اذإو ريغال

 +« اهذختي ىتلا ةيرشبلا ةئيط ا :قكا

 عيفر رصبتلا ند عونلا اذه نأ ثيح نم نكلو

 ناب كلذ ءانثا يف ىينتكاف نييوايوطلاب صتختمو |

 يف عيسي صبا نأ. جبيقس+ نأ نينموملا مئانك لمت
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 واللي ثاببلا 14

 ةيور 2 نيعّروتملا ضعبل | را م2 ا تولع ةئيه

 دوم يف عجتم لفط يزب ربظن ..| ةناف هيلعو ٠ ةيرس

 شال النير اص هلال ي دودج يف لك ن نم هَل ترو

 ةتيلوفظ ناسحاو تع 4ك هت انهو ةنح دمو يلجال

 ءدبلأ اذنه هرباغأ عسل م يذلا ةبوذعو 3 رف ءوأجلا

 ةيظعت فطللا ةباغ 2 "ةلفط يري نأ دويل اذ نمو

 2 ”يربلا لفطلا ك كاذ قناعي 11 ٠ ايسفن كاملا

 نوسإا دقلا ةاعرلا ةراز كفو سند 00 ةراشلا

 ؟ ديدشلا7 تلت "ختفط | وع 1 نا اذهو حرذب هب

 هدوذم يف لغفطلا كاذ  لالهتسأ ي 2 0 ات دنع يلا معن

 رأت يق يلم أت 6 ؛ امرثكأ يح جا ةامتفلا

 هنوك ملاعلل تنلعا يتلا اهماذ هيئاجم يفو لي هلاعا
 ةرهاط 5 ص يذنكب 7 اذهف 3 اناسنإو [ةح الا

 يىر' ىف كل هيف يحل اي ', [ةيثو اناعاو ةدضتم اسفنو



 ا[ حرفلا رارسا يف

 ةروصل ضرالاو ءاعملا قااخو نهأو لح 2 دخ | هلا

 اع لع

 يش يللا نيب ةسلالا قه فيما | نكلو : 2

 كنتياف متلك أ بموجتو ميم حمس 1 آلا بالا ةكح

 ٍعرهاظ لالخ نعد نيا ١ 7 قدصل 0 3 منغ

 كعب مو 4 تعا كتل ادع هلأ ةلباق ريغ 5 0 ةراهط

 2 1 أهنيح ْق 0 تيحكو دوحو اأردأن لاكب

 نيصخاشأو ناك عيو نأ ثيحي ةيعيبط 6 ةدوح امال

 نووي. |وقاككو كك 0 مذخا دقو مهيعا

 وب كد 3مل اكل كه عتمتلا دل

 نأ س لم لوضفب اة بغرا اي انلداو

 لاوفا 4 نم عجإ. عوسب هجو يف يرظن صختا
 « ةكحلا



 0 كلا |[

 يف ةكئالم ا ماعم وهو ضرالا يعم نم عمن ءابعلا نيب
 لاا رقوي نأ: نابشل هلأ لعب خويشلا لاسيو ٠ ءاسلا

 ةنوحسو امد ةتلخو امثنعحم عرهاظ ناك ةناما اوتكسيو

 59 أ نودب ةناصرب باجا ةولاشاذا٠. زا

 مهنغنا ءاكيما نيب ناكو هناكرجب يخ ىلا ةلاوقل ىخ ةنخ

 +“: عع نم ىلوالا ا ةشا غلابلا ناسنالاك
 دجت تنك ال اهلك ملشروا تلج تنكول كلنا

 سايق لك نينئافلا ةنكحو هندج يف ةلكاشي ايبض

 ليئارسا يف اريظن هل دبنل نكت لو لب الك غ الك
 اشاح ٠ كولملا ينب عيجو نايلس عم ةتلباق ولو هلك
 نال عضرالا ,لعدالو العلا قبال ليفم ل: سبل
 « ةفاك نيللعملاو عئارشلا يعضإو

 لك ءارذعلا ميرم تنزح اذا ورغ ال نذاف

 غي ليءإو زيزعلا نبالا اذه:اهدئف لع نرحا

 حوأت تناك ههجو ىلعو . رشبلا ينب رثاس قوف ةياغلا |



 م نيتقثار اتناك” هاني يعو ةبيجت ةبوذع 3

 ةندكسااذاع ةكمخأ ةولمح ةَتب وجو ايذع ةمالكو نيترهاط

 ةارج ناك بباجا اذار الكاش اسذون كنب ناك

 ةليضف كلذ ناك لمعو لاق امو .اًنهار العن
 ةبوذعلا ةياغ ْق راب ىي ع رفلأ اذه ناك ناف هيلعو

 « نشا غلب اذا يتاي رام يابف ةموعنلا ريثك وهو
 ع لماتت نا ةبحلا سفنلل لحا امايف :ه

 بوعشلا نيب عطاسلإو هللا نم راهخلا يرصانلا عوسي

 ةريحا مالكب ةثيمالت ظعاولاو هتارجتمو هبئاج ةيظعن

 يتاذ دعا ثنكل ينا١ ذيذللا دهشلا هتوالي قوغي يذلا

 اموب بر ثداحا نا ملاعلا اذه يف ثيطعأو ل اًدهعس

 وعسأ دبا مويلأ اذه ىسنال نكأ موريخ ال ادحاو

 51 ايضا ةعنملا رشبلا ي لل هنث داو هللا ن ؛أ ماعت

 نم ناكو 93 [ضيرمال نا لذر؛ ل يي ذلاوه هوال

 « ةأطخماو نيراشعلا عع لكاي نا هتدأع



 لداخل ايل 14

 وأو هلق رظن درب نم ةقاح لفعا ام ايف
 ماعلا يف عطاسلا ةسادقلا ريثكلا لاه اناانه قع ةببه

 كاذ هتقاحو هايج ْق اليوط اخمز 00 هنأ يرعأ

 000 دفلو . عضم ملا عضاوتب ي دخلا الل يذلا

 ينايح وه جسما عوسي نا » : هلوقب رونملا لوسرلا

 ا يل“ جير توملاو

 مييسملا عحوسإ ير ىلع «لفيع لءجأس يلاف هيلعو

 ال القي ديفو ينكحو يلدعأق وه ةنال نيح 07

 .اهيف نردال ةارم يف ةّول الت لئاضفلا عيج 3
 ةففثي ام ناسنالا اههيف دجي لعو بانك نم سياو

 ناك نك يف نجي اه 0 0 هتالماتل مضلاو

 ّن اهنا ماكقيربل يذلا يفتهم الليل له ْق 0

 اد حوا ةسيفنلا بويطلا عيت قوثو 1

 عدت اهتصالخ 2 عب يبا يملا ماوس ي ليس مالا ١



 11 حرفلا اوس يفأ

 ١: دهاشا نأ ةياغلا لح ف 0 كلذلف معنلا عيج

 ا 00- يقاءرا بياصل ادلف اةلعم 3-8

 7 عفت اها ريغ عجولاب تقرزا لو يلا ةسدنملا

 الك هتايح ثيداحا ةيقب تم اريخات دلذا ”؛ يف رثوتو

 نأ دعب ردق اال بوابل موس لجا ند يلأ كثي

 هلالأ يلع نلف : تبل اعيش تأو راكتاو ارقاو ركتفا ظ

 دعاسيو لذسي نك ١ ةاطخما نع ةتحر كسميال يذلا

 ادبا ركذنالازاالن نا ةيشلل لون اي 7

 ٌبح يبل ذغني نإو ةسادنلا ةيلكلا عوسي يدوس مالا

 ع انكعيو ام ليو ةاحر#و ةعجوتو بواصملا يىبيبح

 دوعا الف ينبع يف ساب ماعلا ردي يل نكملا لك

 يذلا بواصملا عوسب يف نارا يللا
 1 7 افوقو ةنطابلا هنالا لا سا 1ع يفقوي نأ ةلاسا

00 4 

 عاونأب ان ةبمعلا يف تيا د نأ كاجو



 لوالا بالا | 6

 اهينغي و ةبحلا نشنلا ناقوت فجومب ٠ ةَبيع ةريثكا وهأ

 هتمأ قو ٍيركلا كوفو ةسدفملا ١ هتايح 2 عسوأ 57 2

 4 5 ةطلقملا ليج نالا مايا طل ا *ن ١ ثيحب ةليجلا

 هحورب ,نطابلا ُْ ةسفن موه هو 6 | مالكلاب انل انل

 توصلا نع ا اع نولك نأو 0 ل 55

 2 يأ "4 قا 0 كلت 5 2 0 جراما

 تفاظخنالا .لوبس لع ارارم هب 0 . [ ملت اني لرقم

 عوسب ب رأا كلذب دعو كي رشبلا اهنعضل ةعلسن

 لخدي ناسنا ياو . بابلا وه أنا > : لاق ذا ةسفن

 (4: ٠١ وب ١«عرملا ديو جرخيو لخديو صلخييف



 ا؟ حرفلا رارسا يف

 "2 هع افلا ماعلا
 ىلع نيدهعلا يف تءاج يتلا دهاوشلا يف

 عيمملا عوسي لسجت

 (؟5 : هوي )«بنكلا اوشتف» برلا لاق

 به ةوالحا ريثكلا عيبسملا عوس يديس أي: ١

 رخو كدسجت رس ىوقتب ربشعب نأ قفل نيغ كدبعل

 ال ا. عضاونب مركيو كاردالا لك كوذيو ةريضبب ةّق
 كتبو ةيظعلا كتدوج ىلع اًمئاد كركشيو ةكردب
 كمان نا. نو ىوظعلا قبانلم نال ,٠ ةقوضو | لولا
 كبئاجع عيجج ىوف ةياغلا يف ينّرسب يذلا سلا اذه
 ىت> اا !انوحتا يبذن#يو اديذش اريثات يق رثويو

 4 هلك يلذع كيلا بلبقي هنأ 3

 لماعلا اذه انه أنتللا دقات كل يلا جؤيسخلل يظ 050

 * تالماتلا لوا ِق هعضو لضا ئذلا



 كلا كلل |[

 هسا لف ير كفل 0 536 0

 نيعب دفلا ءاببنالا ةفرعم ةيفيث نع ك حلا ْق غلاب|و

 0ع خم از>/ ةنع مما 8 ا هثودح لبق ُهل

 (ملا ف :دينزم < كيعيرك تشاع نطبلاق يع

 دقو مولعم انين ةدللو ةنيوشلا عضإو تنا كلنال

 ةعوذتم لي دع زومرب كواشم و ةبيمعلا مناي كلبا شب

 امكيرصب ىرخإو مالكلا نومضمي ةرات كنع !وُوابناو

 ةقيفحأبو ٠ ةيفلالا رافسالا عيج ايلج كلذ انل نيبت

 اولا ما عا انذ نع اع ال نانا للحق لل

 .هتاذ كتوسانو كتوهال ىلع 2 نهرا ةيوتخم ايف هنا

 كلذالا ىاذسألا ةداهش ذل 2 هء ريغ تنكن إو كناو

 عمت ٠ 55 يتسع انا («اناشأت نوم عنصتو تاذلاب قدا

 انأ دروي نا اننأعا ديط وتو انفيقلت لجال ثدرا كلذ

 نمزب اعوقو 0 اهنع |و ١ 0 ةإو رومالا نه كوسب دق

 )ل هنا يتح اهظع اذه لاق مطاوذا تييطعإو ' كيلم



 1 حرنلا رارسأ يف

 غاس اذكهو ٠ ناك دجو يأب اههوأقتي نا دحارسجي

 خلنا اقرتعل. رفيقا دلل كرورظ دنع ناسنالل

 ٌثيرشب يذلا تنإو ملاعلا صلخمو ليئارسا كلل تنا

 « نكيدع ارم بتكلا هيو

 كيباونسوب ل قيذلاهنسوطانلا ىلع ل

 رشم كنوبرجو لوضفب كنودصرتب 3 33
 نودي عت ل و لموت ىلا كلا اوشتف » : : الثاق

 ن0 يع ديشت امنأف 50 ويلا ايف نودجت , 1

 اب انف اهاذا دق كدسجت نع ةدابشلا لهو : ؟

 هلوبشب كدع كبش ميدهاربأف ؛ناربالا رئاسو اب ءايبنالأو

 < ضرالا مآ عيمج كلسن يف كرابتيو » : ينالا دعولا

 راك إو, لمادلا اذه. يف مالكا بهسا د فلوملا ن نخل

 اذه ةبابسأ يدب أ ةفاؤغق ل خا | رس ةقيقح يف دعاوت ل 007

 5ك لارا رد 35 [ةرئاقسإ لولا - ىلا ء 8 هلأ أ ضعبب ظ

 0 ةليلحلا يلاعملا لف هيسقن تفو ١١ يف ظفاعمو ني السلا ظ



 لوالا كابا |
 1 مح ع ع م ل عسا

 هيف يذلا لسنلا اذه نا بير الف ( ١١ : 66 كت)

 قلنا نا ةنييرعااي اهنا ذوه . قمرالا محأ عيج كرابنت

 ضرالا مأ عيت تكرأب دولا رس كمسرو كد

 يب اوريصي نا انأطلس اونما نيذلا تيطعا» ةكرب

 2 اوي ) « هلل

 رفاع ما نه حب فما اعيلوقة لعن وع تاع

 لا هلخ يذلا ةقزشل كسعو «كلالملا ران يشوع
 تنإوزمرلا ناك ةنال جيدي ل هلا آلا هيلع دّدمو لبحا

 0 ا

 هل لاقو اذوهي ةنبا كراب ذا كلل دهش بونعيو

 ىلع كدب كنوخا دمي كايا اذوهي » : ةّوبنلا حورب
 (7 :4؟كت )«كيبإ ونب كل دج! كئادعا لذَق
 رو كر كليا طا كليف لك هن هداغلا لف
 ةفصلاب ال تيتاو هنكملل»+ ضارقنا دعب كلذو اذ

 هلا ةفصب لب 'ينمز كلم يا دوهيلا اهلاخي ناك يبل



 76ه حرفلا نارك 2

 « عرسأب اب ماعلا صاختل قح ا ّقَح

 كل مي < : كلبعشل هل هاوثب "كل دهش ياو 9

 < نوععسن هل لطم كتوخنا نم كتيب نم ينشلمالا ترم
 ناك مسالا اذه نال 7 0 دقو ( 1٠5 .: 14 ةيفثل )

 +« ءاسسالا ظعا

 نم ليئارسا جرخا ةناذا هلاعأب اهلل دوشو

 رجلا هب ربع نأ دعب داعملا ضرا 1و رص

 كيلا أم وأ اذه هعينصبو ٠ نوعرف قرغ اي رتل

 مىتلخ داو مثرورذ ةراك ٠ ماكو راتخم تذقنا كناذا

 هأيب ةياصالا ةيطخما ثوحم نا دعب كيبأ لزانم

 +« ةيذومعملا

 لوجتملا نابرقو ىصفلا لهما لذي ناك كابا

 تاقرخلا مدو ةعدتتملا تالذحاروخيلا رطعو شابكلاو

 ربح واسم ةعبسب ةنأدزألا ةيبهذلا ةرادم اوحوضنملا

 أصعو ساحفلا ةيحو يوامسلا ٌناإو ىسوم قرفضو فعالا



 لوالا بابلا |

 +« نوراه

 ةربشلا يذ عوشب يف كنع ع هالاعم ا دنو

 هناباغ ركذ راصمالا قتبط يذلا نوعدج يفو نئاطلا

 ينو قافآلا يف ساب تيص عاذ يذلا نوشمش يفو

 لئاضفلا عيج قو هتنامابا ءايبثالا قافيذلا ليوم

 +« ةاضنلإو نييرصانلا نم لك يف تهز ىتلا

 حجيرد مالكب كبظعو كلف ىوق ان تَواقاو ١

 اي» : هريماز٠ يف لاق ذا ةرارحو ىوقتب كيلا قاتو

 كارا 21 (لماقس 150)-] نناإوكلتوايم نر طاطخ بر

 هلال 0 (؟ :74) انصالخل لهو كتوربج أ
 كتجر نبا١ ( 4: 46 )انطعا كصالخو كلدعأ

 «(6 :18)كتنأمأب دوا 00 ةعدقلا

 . يص انل دلو دق » : ءايعشا لاق كل ذعو :

 هسا 57 ىلع ةسائرلا نوكتو انيطعأ انبإو
 . مالسلا س ءلر' اهدي يأ“ ب ؛«لو ٠ امال أذن ابيع



 7 حرخذلا ,رازتصإ قف

 + (7و1:5) « ءاهنا هل نيل ةمالسلو ةينطلس نراكنل

 : كتوهال نع لاتفكيتعنبط.نع ىوشءايعشا نا

 ةلايذإو ينس عيفر يسرك ىلع اسلاج برلا تيارد
 انرظن >: كتوسان نع لاقو ( ١١ >7« لكيملا الف
 صرب اك ةانبسح ننو....ةيهتشنف رظنم نكي لو ديلا
 انماثا لجال حور وهو اعضخمو هللا نم ايورضم

 17 5 هيب خرم « انيصاعم لجال قود“

 ارمأ :قلخ دمزلا ناد قاف ل ارت ل
 « (؟؟:؟١ز <لجرب ظيغس ىثنا : ضرالا يق ادلع

 نم كدسحت نم ثدحا ”يث يا بر اي لجا

 ما نم كلتجإلَو نعم كدا ٠ ىش يأو سدنلا 002

 ع فوقولا فلا ناآف ةريش دهأوش 2 60

 * 5: 4 صو* ؟ : 5ص: ءايعشا عجارف هاندروا ام رثكا

 210514 ضو | داق



 لزرالالا كابل ام

 تازمعلا عيجج تفاف ةيرف ةزجمم نمامل ايف . ءازذع

 ةئيطخملا انم تحصو ةسادقلاو ةطبغلا انل تبلجو

 +« ةيلصالا

 فلنالا لاييوج عرفا: ةبيجعلا هلل مزرسباب تنإو
 دقو ءايمرأ اهيلا راشا يتلا ةكرابملا ىثثالا كلت يس تنا

 ةنيعسلا ةدالولا كلت نع ءىثانلا ديجملا حرذلا تلهاتسا
 كعدو:س٠ يف ترصح ةفيلخ لك تغف كلنا. ةياغلايف |

 .غرهاط كلذ عم تلو وع نأ ةفياخ عيطتسن ال نم

 كئاشحا م اني اييوغدملدت كك نإو كنا مث

 الجر كلذ عدوه ناك ةفيطض ءاضعا هلو خو ةنينعلا

 هتكح لاكي نكلم ! مانالا ددعب الو ةّوقلاب نكل دسحاب ال

 2 كوجرزإلا 0 0

 ينلا هيلا ايوا ام اذهو اًتحو ةمعن الخ ناك هلا ذا
 +« < لجرب طيغس ىثنا » : هلوتب

 0 انا وه اذه »: لافف خورأب كنع دهشو



 ([5 حرفلا رارسا يق

 قنشاعو :نضرالا ىف ةنر ضر لل
 يب( ؟) < سانلا

 ٍفاذإ,ترظنو > : لافف لايقزح امفيا نيش

 قيتملارجج ليك ين نيايوزكلا سيئر ل كا

 «1١ :١( مهقوف ربظ شرع هبش رظن؟ قرزالا
 ناك سابلب دحا او لجر مهطسو يف اذإو > ضيا 1

 4 اما 4 ) <« نصخ ىلع بناكلا ةإو

 ؛: اغلا بابلاغ اهلوتس كندا لل 0
 هيف زوي الو 2 : ال. تلم نوحي ّيابلايانه خلا

 زاج ليازسا.ة1بابيرملا نا لا نسل
 ميرمو برلأ وه تناف أ (5,4.550< اناا تلا

 ةراكبلا ةٌماد ءارذع تّريتسا اهنا ذا قاغنملا بابلا ه
 « ةدالولا دنعو ةدالولا لبق

 رصنتخي لح زسف ذا كئيجم نع لايناد ًابنلو
 يف كنانم لع كسار ايورو كبلخت » : لاف كلملا



 20 شيلا | 1 5

 لبج نمار عطنا ىتح اذكه ىرت تنكف ... له

 ديدح نم نيتللا هيمدق !ءلاثملا برضفني دي ريغب

 هلام م ايصنلا كا ا 5 !مييضعقأ فزختو

 (01/ 910, اهيرساب أ قظرالا النو ملغ ًالبج اصف

 نم عطتنا يذلا تنا 2 ل و ةعلتاف

 ثدلو تملئ ا ذأ كيالي سعب اذوب ةكلم 5 اع لبا

 برض يذلاوه تق و 4 فرع مل 7 نم

 ىلاعملا بيت عونب تعضخا ذا هيمدق لع 3

 مظع 8 لكم ثرصو نامالا ةعاط ىلإ ةيرشب

 1 وهج تك ا! دعب اهرذأب 0

 دا قيرخا دالك تلو دهشي ةسفن ينلأ اذهو

 0 ياذا اذاو ليللا ىور يث ىرأ ا١ثنكو» : لوفي

 هوه قو ٠ . مأيالا مدنلا ىلا ل صورا اجحرشب نب لكم" ام ءانسلا

 لك هل دب كيعتشل 5 رحل ا 7 07 طعأف همادق ىلا

 نأ يدبا ناطلس ةناطلس نا .ةنس )الأو ممالأو بوعشلا



 حرفلا رارانا يف

 : « ( 15 : 70 دسفي. نأ ةنوككمو عيزنب

 انلع ءىقت: يلا ةدابدلا ذه نم وأ ءيش ياف

 35 ةنونيدلا مون قو دس ف َكِع 2 نع

 عطغسإ آ ةداهش يذلا اخيم كنع دهش دقو :

 نع اول ذا ميال اهوركتي نا نو ل نكلأو ةبنكلا

 < اذوب م تيب يف » : نيلئاف اوباجإ كداليم + عضوم

 اثارفا م يشي ”لكفذلل ىنلا لوق بسح

 يل جرخي كنف. 3 2 0 1 ةريغص كناولو

 مايا ذنمميدفلا نم ةجورخو ليئارسأ يفطلستب يذلا

 ةيلزالا كتدالو تبنت لاوفالا كبف( ؟ : ه) < لزالا

 + ميرم هارذعلا نم ةينمزلا كلت دالوو بالا نم

 نصح ىلع بصخنإاو ثصرم 1 نوتبح 8

 كمت ةياملا يثو تاتيهلل ايورأ | نا :االانوادهشو

 ال. انايتا يتانسامنافاهناتتناظ لل ا ا
 : كمال نع 7 اضيا لاقو )١:6-4( <« 'طبت



 نإ كاسل ا(

 ةرتغسم كانهو . عاعش رثي نمل .رودلاكن اعمل راصو >
 صالخل تجرخ...ثوملا كلاسم ةهجو مادق .ةنردف

 +« ( !؟وهو 5: ؟ )« كمهسم صالخل . كببغش

 ىلا رانغا كلئايننا عيمج نب ام يذلا وه نوئبحو

 انا اماف > : لاقف مسا لك ىتئافلإو ةوالحا ىلكلا كممسا

 يي( 4 : :؟) < يصلخت هللا 2 أو. بْذلأب حرفاف

 :راطتنالا نءةبعتلا سفنلا| 106 انف دوو

 ير“ أ ليئارسا اي لاهت ٠ نويوص تنب أي يف يرن»

 لوئارسا كلم ... ملشروا تنب اي كبلق لكب يجثنب|و

 «(17- 11: ؟) « صلخيوبف.. . كطسو يف برأا

 لزازا لولق ىلا نالا نم هنا > : : لاقو ىت دل

 م 0 لأ عيج لزانإو ةسبايلاو راو ضال املا
 ا تيبلا اذه الماو ٠ مالا عيوجل قبلا أَبو

 + (1وا/ : 1 ) « دونولا بر لوقي

 ثعاب أي يحرفاو يرمجا »د : لاف لركو دهشو



 دوب حرفلا رارسا يف

 «برلا لاق كطسو يف نكسإو *يت ا :
 وه كيناي ككلم اذوه اه» د ضيا لاقو( ٠

 نبا [كهح 1 راح ككاو ”عيدو روصنمو 5

 م ايلا 0 انس 2ر6 نأتا

 6007 ) « رحبلا ىلا رجلا نم ةناطلسو مالا

 +« نيعلا يار ةتقيقح مويلأ ىرب أم

 نويليفلالا :هرذا قه ريغ رخآ دهاوش دجويو

 امض ين باتري نا امتراق ىلع بجيال اذلو امتصالخ

 نييلينالا نال .اه هريبعأ يق فال>الا ضعب يري ذأ

 . ماه 11 اوباما ءايبنالا ةذروأ أمراصتخالاب اودروأ

 تاوبنلا رهاوظ ىلا 500 ل بجيالو

 « رثكألا هو ةيزاجم اهخمو ةخيرص اهنم نال

 ةطسادب . نامل جرخخ بر أي كناف هيلع و

 لوتقعلا عفرتو ةطيسبلا بولقلا ةحيرصلا ثاوبقلا

 ىمسا يف رجبتاا ىلا ةيزاجلا تاوبنلا ةطيبإو ةريصبلا



 لزاما ام

 وصحإو ' ىلجرو يدي |وبقث >-: ةوبنلا ةهف.ر اردالا

 أنا > : ىرخنالا نه اماو إو ةحيزص . يه < ياظع عيج

 + ةيزاجم يهف <« اناسنا تسلو ةدود

 اهتررظادف كناف برايفدولا نعك تر لجا ايف

 ثلذي كنا ذا لقعلا كاردا قوفي اروبظ رشبلا يف

 لو كوفرعي ل نبذلا بلط يف هتاذ كتايح لب كلعسو
 اهيلع ديزمال ةدوجب تعفك كنا ١ كوكرتنءذلاكرتت

 ني ذلل صالغمتا قب رطترإظ اوثليلا | 2 را نيذلا نع

 عم كفّرصن اذه ناك ن افويلع و١ ةنع 58 اركان ذاكل

 لجا.كئاق دصا عم كنفّرصن نوكي فيكف كئادعا

 هايف رودتخلكلا كلل الك كناذ "لب كنا براي
 وب كلت كل ْ كلعم نوحرغيو نولكاب نيذلل

 دقتعا ينا ةيحولا ءايبنالا ةبغر عوسي ايف :
 ديحولا هللا نبا عيسملا تنا كناب اًديطو اداقتعا



 | ؟ه حرذلا رارسأ يف

 اذاليم ءارذعلا يرم نم تدلوو هلا ثنو أن دسج

 فضا نيكو كيف لوقا اضاف لل اق !

 وه تناف ديجحو تاطو لكس ع نك كلا ل

 نم علطتي يذلا لدعلإو ضرالا نم تبانلا قدا

 تنأ:كييا نييو انثيب مالسلا عناصلاو تاوايسلا لع

 .ءابالاو كولملا هيلا تقاتو ءا مالا هب ترشب يذلا ينلا

 يف صالفملا عئاصلإو .لزالا :ذنم انكلمو انا تنا
 دال اوأ عيمج كنسي قوفت ن اسنان ضرالا طسو

 رجا للءىدنلا ل بالا ىلا تثباتلاسا إو مدا

 تنبع ديم عر لذ و ميرم عدوتسم يق تردخغنا

 لوس نمتيرش كنا ٠ ةنوكسملاءاحنا لك يف كمعلاعت

 قشنا ميلالا كتوجو توملا مالا الجال كديكتب قيرطلا

 راشا املاط ىلا ةرتهسملا قئاتحتا تربظظف لكيملا رتس

 مزاغلاب راربالا ءابألا اهبلا ًامواو ثزومرب ءايبنالا اهيلا

 4 م.سأرمو



 100 ال |[

 3 ٠ ١

 كَقَعِي نو :نتيدامو 00 7 8 ٌورغالو

 نييناحورأ| ريغ اهب سناي الو انكردي ل ض# حور

 تما كب:لاهغتو حرفتف يسفن اما . تايواسلا يدم

 أهزيم كنال اهبلق مص نم كركشنو اهصالخو اهحرف

 اهب تددنأو نييك نيب نم كتمرو كتدوج درجت

 بذعلا سودتلا كسا ةفرعم ىلا ليطابالا هين نم

 #4“ فيطللا

 عدل عوسي برلا اهيا ركشلاو دما كلف

 ضرالا ىلعو تاواسلا يف ام ةبكر لك كساب ثقل »

 هللا دج يف كنا ناسأ لك فرتعيلو ضرالا تحتو

 « نيمأ ٠١ ( ٠ : ؟ ييليف ) < بنالا

 : ديدجلا دعلا نم ةذوخام ةعبات رخا دهاوش :

 بلطنو لي لوا دوعلا سشخفن ن :زالا انب | أوذه :8

 5 1 ,ال ميسملا دسحت نع دهاوشلا ضعب هيف



 |” حرفلا رارسا يف

 نغ ايراع: ارض انطتاولا ا

 ع هأبش اوزومرلا

 تلنم'/ دولوملا .سودقلاف ا: ذاك لوا ثهو

 :ةاعرال اضيا كالملا لاقو .(55: ١ ول) «عدي هللا نبا

 يف برلا جيتا وه يذلا صلخم مويلا ركل دلو هنا
 +« 11:5 ىلا اع ترادا قنا

 يدعب يئأيش > : لاقو ناذمملا انحوي دهشو

 رويس لح نا فضا الئ يذلا يد كالا

 هللا لح اذوه» : ابا لاو «ا1ب ؟يلر هاج

 يي وأ)< ماعلا ةيطخ عفر يذلا

 اهنا و اعلا ا ازمعملا | 4 5

 لكل ءيضي يذلا يقينا رونلا 2 تنل كلا

 .نايدلا تنإورشبملا كاذ ناك٠ ماعلا لاا ناسنا

 5 لكلا بر تنإو عيضولا دبعلا كا

 9 ةسو كلا نا ثتنأو نافذا قيدص أنحوي



 لرالا تبلل ظ ا

 يف بالا هلل يواسملا ديحولا هللا نبا تنإو ىلعلا "ين
 اره لتل را نكه جيضلاب يق ةرهتزأ| 0 ةمأ زالا

 راهنلا ةعئار يف سيشلاك تنا ةتعبتف قيرطلا كل ادهم
 لسسرلا كل ةّعشا تذختإوةقد لكب يالا لدعلل ايفاو
 / اورش#و كرودي: هو ري اهلك ماعلا ىلا 0 نيطوبغملا

 ا لال را رقل يدم ب ءايناتامز قات هيفودتلا

 5 لالا زاحو 1 لو نوتيدصلا

4 

 نأ جبنا ىبباوه اذه » : هسدن واع نم الئاق
 ِ 0 ١

 هيلع لح ذأ سدنلا حورأا اضيا كيشو »4 20

 4 واج هيشل

 دوشو ميسملاب فرعا انلسؤل | ةمأه سر ( 1 1

 قسإو >» قدا ا نءأ 0 ها قو

 4 عرؤصلا 33 نأ 4ين اا تابث لجا ن نم

 اعل اخاب 0 لد هدب نايا كلوشو



 ل حرفلا رارسا يف

 ادولوم ةأرما نم اذولوم ةثبا هللا لّميرا نامزلا هم غاب
 لاننل سومانلا تحت نيذلا يدتفيل سومانلا تحت

 0 + طالغ ) « ىنبعلا

 : لاأقو سرطب نوءعشوخا سوواردنا كيكو

 61 لوين ّ ميسملا كليوات يذلا 2 أندجو لو >

 لك نيعم نم فانا طل وو ناكإ نم ةلباكت

 سراب ةاخا هب ك اراشو قح

 نونموي خذنسلا ىرا نا تانحلا لا

 نوءمسو ثابالا نودهاشي 01 ا ةبنكلاو ميسم

 ةلهجإو ةرفكلا اهيا الهع نكلو نوننوي الو لاراق

 اوي ذيل هليخ فرس متطاسبو نينموملا ةجاذس نأ:

 سيل » : كريظن نيلئانلا لك ىلعو يلع يضنتو نيدلا

 +« < ةيدي ىلا كلا لها حو دولا

 ءدبلا يف .::لاقو: لودر كي اا
 . « ةلكلا ناك هللاو هللا دنع ناك ةلكلاو ةلكلا ناك



 لوألا ؟بايلا 4

 انيأرو انيف لح 0 راص ةفكلإو 01 ةلئاق دا دازو

 »< | 8 00 ل ا نه 'دنحولل الشم ادع كا

 لت » يذلا وه ةيرلتلا لذه أ لجان(: او

 ش ة:دابش نأ مع نو 5 روعالا قه كلحا ْن

 20 ءاويد <«

 3 ىلا لق عيسملا عوسإ كلب فراغ حور لك »

 . ا 3

 سلف مم نحب حمر لثو هللا نموهف لسا

 يل 1: 2 1) < 1

 يوعبشإ نملاعلا رون وه أنا» تالقكلنا يطا: ٠

 ازحوي ) » يح روت ل 7 لب مالظفلا ْق رش ءلإ

 ريغ كنع ندلكتي اين الأ ةييطب عيسأ يناف ل

 ا ب تا ا فل نات نعلق زارنا نا
 كسفن نع كتدابش نا ديب يلّرسن ءايبنالا ةداهش

 «25و40:1وب : عجارف هذه ريغ دهاوأت تنش نأ )١(

 ا 1١8 نشقرمو“# 116 وب



 الدغلا حرفلا راؤسأ ِق

 نان الا 7 قدض. انك انلإلا ناكيلا نق

 تاذلاب ا قّدصن ال يرحب مف
 كلنا 0 اوف 0 0 6-5 شغب ال يذلا

 يالا, ١ ال < عندننل 8 ملأ ثمثأ اننعضل ةاعارم

 نم ا «ِ 0 اف ضعبلا ٍتدبجا اذ موج تن 5 عفتشت

 «(؟:١؟وب)« كلجا نم لب ثوصلا اذه ناك جا
 5 لكب 2 ءرذأ : ةباقلا 2 بوبا عوسإ ايف

 مل. ةالوهف نويليجتالاو لسرلا كنع ةلثنو ءاي 3 ةيلاق

 رو نحاو حودو 0 نامي ع 00 7 نكي

 : ءاوسلا "3 7 لاو علا اقل ْق 7

 ةدابع "له ىلومعت معاباتك يامئسأ وأ يلءارق دنعو

 كسا بح 2 3 ينطاب 2 رعءشأو ءاليتسالا لك نامالا

 « ةمعنلا قه نقسم ريغ ايطاخ تنك نإو
 مهتاظعو مهابورو ءايبنالا مالكب عفتنا ين يلا



 لوكا نامل ١4

 م ذيةالتو نود الا بنك ذف يل دئاغل امأو 7 وامسأا

 نا لجا١ كوسملو كوعسو نيعلا يار كوأر نيذلا

 ندذلاو يلجال مور ناك ]ورب نا |ىنتسا نيذلا

 يلجال معا ناك هب |و ربخي نا نيدينغ |وناك | أوعس

 اوس امنا ناذالا يف ينوتبثي نا نيعمزم |وناك نيذلإو
 * ىلجال

 ءاديشلا ةدابش ابعبتت نييليمالا هدا نال 1

 سيدنلا وهو الآ ممم دحأو زكذإ م نيسي دنلا

 رييشلا سي دنلا اذهف لوسرأا انحوي ذيل شسويطانغا

 الل يلع ل ا ويصا صر اب اركب هم طم ولج
 ليما هربيصب ناعاف ٠ ةيران تارج 0 و ةيديدح

 . ميسا عودسل هاما تاق تاناذعلا عاونا نه ىلغ

 : وهو ةرارح رعفمللا باوجا اذهب هل هبخ ةدش ربظاو

 ال ميسملا عوسيل ينبح يف هىفطي نا ردقي ءيث ال»

 +« < ىلغللا ءاملا الو ةيدشلا رانلا



 2 حرغلا نأ دق

 0 تاما يذلا ريهشلا ديبشلا  ابيا ايف

 يا > : : ًالئاق فدهف بم يو روك د وكم

 ليبس ف نك 38 1 نيينانويلا نم ناسنأ

 ديشاناب كظعنر كمتكت نانسى 0 ا
 كتاباذع طدو يف ثرغتست تحرب ام كنال ء ةيوقت

 ةله- نع تمل "او راك ل عوسي مساب ةدجاالا

 موسرم مالا اذه نا » : ًالئاق تبجا ةمادلا ةثاغتسالا

 بلق نا ةقيكابو ٠ « هب مثرتا كفناال اذلو يلق يف

 هنام دعب لسج نم نون :ثولاأ ةجرخا سيدقلا اذه

 فرحاب تيل 0 0 أودجوف نيفغصن هوقشو

 » 6 لا عوسي > : ةيبهذ

 ةالحا انو كسا ىبشا ام حلاصلا عوسي ايف
 طسو يف هب ةثاهتدالا ىلا ايام ريكا

 نا يبر عوسي اي ضنراف ينفنتكت ينلا ةريكلا براختلا

 يف مرضاو ٠ اعاد 2 داي يبلق يف مسرت
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 3 وخلل حرذ كلدع دلما ال كدي" كنون ذرات

 يت د 7س .٠ الحسا كاان 1 17

 لصضفلا اذه يف مالكلا سفن لاطا د3 فلوملا نا (1)

 ءادبهلاداهج نم ةذوخاه رخا دهإوش ةنم يفب ام يف انل 0

 ةدماحلا تانئاكلا 6 لب نيسبدفلا نيماعملاو نيف ةرثعملا لاوقأ

 توم تازازت يغأ ا ضرالاو سود | ' ةطسأوب ءامسلا 5ك اهاذ 5

 ةلاطأ نم ةينخ ٠ كلذ ريغو هتوصل تنكس يتلا راجأ|و جيسملا

 نا اناعل نبدهلا دهاوشب نيفتكم اهجارقسا نع انلدع ةلم

 ةداهش ةبسحو ةديدع دعاوش ىلا جاني ال يفيفحلا نموملا

 ناك ناف نموملا ريغ امأ سدنملا بابكلا دهاوذ نم ةدحاو

 * رثبلا مالك اضيا ةعنقب الف هللا مالكب عئتقي ال

 م
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 يناثلا "بابل

 راشع كمل اغلا لكان

 أانبر لام ىلع سدقملا موصلا عضو ف

 28 عود

 صالخ مأيأ والا اذوه . ل وبتم ثقو نالا اذوه

 1 1 ةيثلروق 100

 يذلا سدتملا ييعب رالا موصلا لبق لو أه: |

 ددعاف . ةدابعب 5 ولقي قفيياياعلا | امسالو نبيا

 كتريس بترنل تقولا اذه.ي هللا مداخ اياكتاذ اذا

 تليازت طشنأاو ةولصلا ىلع نم كنو كلموص طومضتو

 هحأ رفأ 2 صلخملا كراش نأ ةمايقلا 0 2 قيئيبشا ظ
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 يلانلا بابلا ا

 حرفب لونان: كشيع يف نافذ كددرزا ام ردنب

 نال. كبح ىلع ماعلا صلخم هل يذلا بياصلا

 تادللا حاولا كعب زك هزلنإ بيصلا
 دض ضمنت البل ماودلا ىلع اهعمق بجي ياا ةيدسجا
 1 « حو ل

 ةبعمو ةمعنل افيفخ [ب نعوم بتيلصلا اذه'َنا ريغ

 لاثمو هلأثم موصلا ةينيك انهلع يذلا جيلا عوسإ

 الو فيعضلا ناسنالا اهيا نذا فخت الف ٠ هيسبدق

 جيسملا عع ليش ِق موصن اننا ذأ موصلا نه عزجت

 زله نس دقو لمعلا نسحح ىلع اندعنأسي وهو انجذوم

 اذاو ةلمعت كلجال امنا ةلعت ايف ةسا.ذقلا ةريثكلا ننسلا

 * موصل كاصالوم لجالف تكد

 نيس دنقلا نا ٠ مدلإو , ملا اهيا ىفاخت اذايف : ؟

 ع كلذ عم |وضق دقو مدو ملم ! ناكاسضياتإلو الأ

 عشب ىايديوت ذل اذا كنا كاس.الاو دهزلا يف اليوام
 ا ا



 | لفي نوما نر ارش ق

 عدي فبكف ةبوعصلاو لكلا ضع تقوأ] اذه يف

 «:كللذك نوكي ىلإو ةبوتأ نامز نامزلا اذه

 ييعبرالا موصلا اذه يف ةبوت عنصن نأ ا

 لاذت ناو . ةيضاملا كتالاها نع ضّوعتل زيجولا

 ربسلا ةطساوب يالا لدعلل ينل هللا لجال كسفن

 رئاسو .التخالاو تدصلإو لمعلاو ةواصلإو موصلإو
 ةصاخ نآلا انيلع ضرفت يتلا ةسدنملا ةسيئكلا مسارم
 سلا ناكم لكن يف ةليطت انش لوا لا
 غلابتو اهتادجتتو !هتاولصو اهايتارت رثكتو تامايضلإو
 راقوب دجتو ةرارجب اهضورف لكتو اهسغن اهليلذت يف
 نيصر ثوصب يدانتو ةدشب ظعنو هابتناب ارفثو

 بدالاو ماشتحالاب كسفتو ىونتلا رهإوظب ببلختو
 5 ةسادقلا مسا هعيمج كيزتو

 مولا اذه يف ةسفن لا ذيال ناسنا لكن اف»>ةيلعو
 ىنأي نم نال ( 75 : ؟؟ رابحا ) « هبعش نم عطقي هنبع
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 يناثلا بابلا 7

 بسحي نا قت ال معداهز يف نوسيدنلاب ءادتقالا
 1 و ءعاج نم

 نمحاب ةئيدقلا .ةريسلا لدبن نأ نآلا بف

 ديدجتل رهزإ دوغ 5 ةعالم تابوقعب دسحا عنو أمثم

 انلفاغت مايا يدتفن نا بجيو . ةمايقلا ديع موي ةويحا

 ليلذنل حورلا ةرارجب ةئئاز ءايشا ضعبب انسفنا مزلنو
 نللا يا)د هاو يحب يذلا وه حورلا ااف»دسما

 « ( 14 : اوي )«أعيش ينغي ال(ةيدسملا

 يذتغتف برا ىلا كراكفا عيج اذا هجوف

 ةنال . ةيضرالا ةمعطالاب كئاذتغا نم نسحا همالكب

 جرخت ةلك لكب لب ناسنالا اخي حوزبفاب سيل»
 «*005: 4 تم )«هللا ف نم

 ديدشلا كناذل كلبحم وه هن رغشن يذلا فوة انا

 ببسب بانلا غو ديدشلا فوذا نا ريغ لجولا

 .اتاذ موصلا ةبوعص ناقوفي ام اريثك تاكاسنالا
 1177017 م سو ووو سو



 0000 ندم نازشإ يف

 أ لضف ّياف فلكتلا ضعب موصلا يف دجت لل نا اننا
 نفف . هعبيطو شيعلا دغرب عنصُت ال ةبوتلا نا. انل
 دي ةعاجتب لمعلل اًمعتسمو ةدابغلا يف اًراح ناك
 اما كرم يف طق ثغر الدال , قلعت لك
 احابم ناك اع عانتمالا فو لب اًرضمو ادئاز ناك
 اعهشم كيلإ و اذه اياذا مهشتف.اضيا
 مومصلا ندحت نا مزعا ٠ كلعم نيئاصلا عبج لاغم
 اموي يضاملا 3 7 غضا دهلا ف ةيدنطلفلا
 ةياغ ىلا هللا ساب اذكه غلبعف ىظع ةدابعب ةصو رخآ
 : رخالا م ايالا

 6 ف ع جيلا عوضا 7 أنب قد لي الأ

 أنه لويس الف. ا زيحو اذ 5-3 هلك مىصلار امن نأ

 9 كي » ناشلا اذهب ماههالا نم تئافلا امو رقهنتلا

 اديني تنك نأ 24 5 تمم ) < هش موب

 ٠ يدع ب را كلهن ددعأف كعاجوا َقعالصَت



 اهب روصو كنازحا تفنخ تونآلا ىلا ترداب اذكو

 كتأيح نم زريخالا موصلا اذه امر. ىلاعت هيدل ةيهش

 [وداصملرورنثكا ١ ةزاجتا تدسجلا از احرف كيعنيسف

 دقو نانكالا يف نالا نوجوردم مهو ةيضاملا ةنسلا يف

 انزدك هلا يعرب, نرخا كناف' ناك رمخ "ىلا ازا

 ىلع ةرورضلا هب كمزات ام حرفو ةيوطب تلمع نا

 4* لاح 18

 ةعاجشب صالخل ديفملا موصلا ىلع اذا مدقأف : ؛
 الف ةيردمأ حور 0 دسجلا عله كننع اذبان ةعرسو

 انزل ر عيرمي لاتمام ربتعا نسبا موه كفنتكت

 بيع دهزب اوشاع نيذلا نيسب دقلا ءايبنالا لاينادو

 ضيا ريتعا . اذيدم انمز ءالتخالا لع ةبيطب |وظفاحو

 يذلا لضافلا لجرلا كاذ ناذهعملا انحوي يوابوطلا
 وهو هب بهذو هما نطب يثوهو سدنلا حورلا آلم
 اليوط أنءز 'كحو !ش اع كمي ةيربلا 1 ربغعص



 ٠6١ نزل نادل ف

 البار بخ 1 قا شيع فاظشو نضم لهزب

 كل ناو عيمملا ومس انصاخم نودإ دفلا 0 قوت

 8 3 5 رظنا. ا ْق 00 الاعب

 لكاي نأ نودب أموي نيعب را ماص 0 ةنمزالا ظ

 مواقتو موصن نأ سودنلا هلاثب كفلعو ةعبأا اعيش

 ا« ن شل ب را ةعاوشب

 ف اذا ايوه 0 ةلاكم 00 ءيش يأف

 ةموص ربثعل الف 8 هلحال هل ماص أناحال هنأ ان دتنعا

 كل ًالاغم ليطتسملاة*التخا نختت ناب دونجا لب طقف

 مةشاع تقبلو ةيربلا 2 يك رعسأ هنأ كا 0

 ناطيشلا ةبرج فيكو عساولا هن شوحولا ني

 لاث. تالاما قه يف انل مدتي ةناف تار ثالث
 بساع 00 نعد بر نأ 00 ةددوتملا : 6 ةريسلا

 يي 00 جو ةواصلا نم راكد يهالتلإو شيطلا



 يئابلا بايلا ع

 نوصنو انتاوذ يف يلهو هللا لجال ايكو لماتلا

 ' و انبلق

 نضعب .ةيربلا يف يشنن نا ترذق تنكول كنانه

 لازتعالا لك ىتاذما نعل ازاعم عوسي برلا عم نازلا

 مايالا كلت ةنم لكآلا نع كاسمالا اًدج تبذعتنال

 هللا نبا مساقث نا تردق وا اديعش مضت تنك كو

 كلو .ةكتالملا ةمدفت تناك نم ةيحشب عتمتو ةدحو

 انوةلكسم 00 ةياو ةأوام ناك نيا ىرت

 نشارفو كقرمو سأ 10 ضوكلا نا ؟ةشارف ناك.

 افقاو ةراتصم ار 00 ضرالاو تاواهسلا رب دي نم

 غش لك( ءاراداملا قيتاثشا خلا ل صيت ادجاس ىرخاو
 ةييلجللا ىستا [د عما كلبلا رز عطر ةداي الثا يونان
 لضفا يه ةيبض نال ٠ ةيحولا كننيزعن ٌةايا العاج

 ْن 0 نيفهدإ اوامسلا ةكتاأم عيبج ةذضإ نم تليبل

 لذخيالو اذبا ةحو يبيال ةعم ةوالحلاريثكلا عوسب



 ١65 نرخ ىاردكل يف
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 انا علاوي ساب ماعلا يي البو ٠ ل

4 
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 مساس 1-6
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 ةواذما كلت يف هراصو عوسإ م اح رضع ربيعاف

 هنييبتب ةولفما ىلا نابهرلل نارين ا يلق ةبقتولا

 لبق مسفنابو لان |وأ توما ىلا الكب ىداب ملل يغبني هنا

 + لاعلا يا ا

 :: هل كفو ةهبيعلا كلغ للبس نها ألا كلر

 تازأعا لو كلاانه عنضت تنك اذام عوسب ب را اهيا

 كيمازل: رو نادل اه مف ند ا

 لغنشيأ نا ةكعال ةكبلقو لغشملا عمجا تبنت ذل

5 4 

 بقاعتو ةياغلا يق افاق 7 موصن كلاب امو

 تح و سب انت كلف سيأو تضاوفلا (انن1 ل1

 نه لك عنصت انصالخ ءاغتبإو انلجال ١ . باقعلا
 »ب ءايشألا



 يناثلا بابلا ا 6+

 2 ل ايلا او معن : ةباحاأ

 اوغلبي يك يئايفصا لجال ءايثالا كد لك ثتاعو

 ةريسلا جذومن عيمجلل مدقا تنج ينال ٠ يدبالا صالخملا

 راثإو باعنا ةيابو قيرط ياب يصخش يف مل انيبم

 +« دبالا ىلا ةيف |ومنتيل يتوكلم نواغبب

 هللا 2 د يرإل نا برلاراببات كلاغاف د:
 ران دمت ةبطرم ةباحراهنلا يف يل نكلب ملاعلا اذه

 . ىلنع تاهظ دبي ارين ادوماع ليللا فو براجتلا

 نال تتانلار وهلم وا تول ليان ناوي رغقل
 0 ا لل ا يانا واع اولا غراما

 ؟اادنلا اهتوانت ىلابةطابلا ةيودحلا
 ا كعلاقلز مفعل طلبلا نخل نادل ثاخا

 أب ينل ةبوتلا از راك كلو كال خا دحفا كل ةلوقا
 ةئشلاو بمعتلاب ينعبت اف يدبالا دجلا ىلا ناسنالا ريصي

 تمص ين. ةيزءنلاو ة>ارلا ىلع لوصمملا تدرا نا



 66 نما نازك قف

 ماعلا ترتعحا يلا . اقياث لزأ ملو تب رِجو تعْجو
 تنا يدعتت يل ةيواطوو ناطبشلا 2

 سلبا مواقتو لاعلا رقدحنو ىلصتو رهستو موصنف يلاثم
 +« ىهننلا ىلا ةعاطلا يف تبثو دسملا عبكتو

 تدهاج دق ةيطخ لكنه ءيربلا انا تنك نا

 لجأ نم كلذو هيلع ديزمال دهزب ثعشعو اس

 دولوملا : تكيعرزوبل ناكل مف كصالخ

 ك لدج ثيع 0 ةيطخما دقوم كل 0 ةيطخماب

 اذا دهتجاف ةيطقملا بابسا عم لاصو لك عطقتو
 ةضورفملا موصلا ةيصو ظفحت ناب كتفاط بسح

 جايتحال كنتم نم ىلوا دسحلا ةوهش تنمتو كياع
 ةيرايتخالا ةمدقتلا ةبيطب لبقا ينأ يتوج نمو ةعيبطلا

 اريسي ةعبصتيذلا ءىثلا ناك نإو لال
 يامماد: قرش عرهاطلااة طم[ ينال ا

 ه٠ .عجه تم



 0س سس سمعت ع تسوس

 6ا
 سس سسششسش سس اا

 رشع عبارأ 2 0

 اندهج ل ْن | نالا انل يف هغل

 أنتريس اجمل كا 5

 عجم
2 

 007 7 جنوهد اراب ايا تنا١ دافنفالا مأيأ تم

 95 ؛رطو أتقو اناطعا يلا“ اعز رأأ 16 58

 قست نه اندبوتب اننأف اناباط >> لع ا بتول

 +« يدبالا دجلاو, ىظع ةمنو ىلاعت ةنجحر

 رووا رم انلاعيج 22 |١ سدقملا ةبوعلا ن اءزل ايف

 7 انه و لئاذرأا ماما انامز هلي . مصالخ

 ليزيوةدابعلا يذغيو عشا اقوول ا 2

 ب تاركا عاون 06 را عجتاو كال | ورع

 نالا ربا حال صالا ىلإ قوشلاو ةدابعلا خو ايف

 +« كركف هلا ركبا ام لاعفالاب نيبو كتّوَف

 2070 سس يس 0 د ع م ا ل ا ا ل



 ١ 0ع/ نازح ارينا

 0 اعيش دقنل وا:كيناتشا ني ضارة لو اامت

 دعضت نأ :تردق.ىل كدعشلا اف ٠ ةئللا كدئاع

 ةغنا برلاع«ىنرم ليفت +اوأا ةلليصللا ا 2
 ينف كن.دنت .يف نال لغتشت ل نا كنا. ..ةيصوضخ

 4 .* حالطصالا ضعب مدل و مدقتت ءاطصن

 تثقو 2 د "اللا م أردان ةقيفحلاب

 ند نأ . تقولأ اذه 2 داق ددز# ل ن ارخا

 انآ ءاننن ؟أ| قل ! اع يح 007 0 تأ تقو 2 بني

 ٠ ةم ذلة يم ف احا ضي ناك اف يتح ن . الأ مدع 0 نم

 ةلثمالاو ٠ ةسلتم 07 - نس تقولا نا

 ٌثح دشأ اننحت نييهسملا نم ريثك انل اهعذقي يتلا
 أبي نما قيأب ن راك نأ ١ مهب هيشنلا لع

 كلو كبح رآذ ؟كلاب مه مابالا نه يف ةسأ لق عاب

 ةسادقلا لاثم نيرخالا يطعي ناب مزتلم بهار ىلع
 ب ةداه لاف



 000ر0 ااا 11مل

 يناثلا بابلا | 04
 ا لا

 لي لب يونتب طاشملا أمدق لع موقن ن :.أأ انلْيِبَسف

 نطابلا انناسنا نييطصم انساوح طبض يف غلابنو

 ثباع" أانسفن نكيل . م املاح اعجاب جراختإو

 انمالكو ءابتناب انتءارقو ارتاوتم انلءانو عهاط انتالصو

 انيديا نّرغل اًماد اًريزع اندالتخاو اعفان اًذيجو

 كم انبلف ْق عوسب 0 ىوفتلاب انأتعو لغشلاب

 95 ماودلا

 ضال لهقعلا. لك ظنقيتن نا: نالا تنحي ةنال

 نأ تقولا اذه يف دانعا دق يذلا ودعلا نءاكم نم

 رجلا يف مبني ةدش فعاب نيدباعلا بّرجيو براي

 سرو إو ةفاش مهبوتو ةئاف الب ماغش لعق رولا,

 ننخي ل ها ذا ناعما ىلع رساجت نا بمعالو .ًالم

 ةبلغ دق هللا ةازخا ةئكلو . هناذ برلا ىراختثا نم

 رصنلا ءاجر نحن طعن يل ناله ةكراف برلا
 + بلاغلا نما ةيعب اننا ذا ادبا نم ىف الو هبلع



 ط0 أأأ]|]|1|]|]|]|]|]|]|]1]1 10 1 10 0 101012120550 ب يي

 |01 نر ارا ْ

 عنتج ين نيدباب نهشلول هما اهلل نادل ١
 ريغب ابلاغ. لبر ال ةسيئكلا خاب يرش دئادشلا

 ديلج ريصب نيلضأف 5 َح نكنل : 2 امأ تعأت

 ربصلا نمدب الف . هللا ةو ةو لدعلا حالسإ نيعّر دن

 ال :ريثك تانلاخم انل ضرعي نا دب ال ةنأ ذأ نالأ

 ةلئؤوسإ ءيث ٌبرو' ةنطابلا ةمعنلا نودب ا طاتحا 50

 اهقالخال ه هجنلا ذم ضع تسح رذلالا نم 0 | دحاولا

 00 دلحتلا ن نم عجج دق ا انءاكلم وا

 ناسنالل عجنالا ءاود نال ةانعاام ٠ ةتياتكا

 00 لب رواد ماما مبنيا فول ةناذ 0-1

 ىظع تاأقشم لاتحال ةبيطل اوما 0 قب

 +« برأ لجال
 نومرطضملا دجامالا اناا نونسي دنلا لمغ |ذكه

 اهسرانل انل اهوكرتو ءايشالا كه اوعضو امل هللا بحب
 بائع دباك عود تزلأ كرأ لاجالابو مهاشم ىلع



 ا
2 

 0 ب ب سس يي

 يدتنن لاكنوا ةيلافثا ةؤشانل ملقو ميلالا بيلا

 * مأو اودلا ىلع هب

 ةدابعلا نسحب نالا هلاعا عيمج لمي نم لكف

 ةلغمو لزجا حرفب النمل رنا بير'الب لفن

 لجال ءالتخالاو دهزلا ةقد ظعأب 1 0 نم

 ظ يجورأاأ مد

 نيا قي 3و اب اهنع انين اي . اصلا عوسإ أيف

 موصلا اين يف ينعض .قفو ينادهعتو يف ىناوشا ىلا تفتلا

 ياوذو ينعجت ٠ اياد 2 10 يذلا 10

 نه دسؤلا موص اذهب رّربتا يكل ةنظابلا ةبوذعلا ةبعأ

 اكاسما يذاملا ماعطلا نعكلسما | ينطعأ ١ ياياطخ

 ينظنحا «٠ يوهو ةليذر لك نع نطابل || ف عنتما هب

 نا لئاسولا لكب دهجي يذلا للا (كتلكل“ ند

 ١ ا ييرارح دمو ةةدصق يذلا دصتلا لطبيب

 عزه 2 20 و ١ محاصلا موسي ب كني 3 ين دضعأ

 برب
 ا



 ب البو و ريغل ةسدقملا كترضح ماما مانالا ظ

 يع أبا لكبو ئونتب كل مدقأو ربك

 + 00 .٠ يعي

 ردع 8 لماتلا ظ

 ءاقيضل لبخ ىلا ميلكلا ىسوم دوعص ِق

 نيعبرا كانه مافأو مهيب لبج 8 ىسوم دعصو

 ) 4١و 1-2 جورخ) ةليل نيعبرأو 57

 لجرلا كاذ برأ|أ دنع كانه 3 اد ىرتم ا

 ثرسلا اذه لع ينعلظي اذ نم ير عش تل ٠ سإ دقلا

 ىسوم عسا نأ تيقحتتإو كلانه تنكول اذبح ايف

 كلأنيف ٠ ا بطاع نأك قوم نأ ذا 0 ةبر يحأني

 نع لزعم 5 ةيطأ تاجأنمب ةلدعو تل عراك 531

 ضماوغيف سّرفتو رشعلا اياضولا لست كلانه.رشبلا

442 © 



 كال بالا 1

 كلت يس . انتئايد رارسا نم ةريثك رارسا يو هللا

 وا و اناس لعن واذا

 2 ةجردو تاب ذلا ةبنرو - لك

 ةيجرافما ريسارملا كه ىنعم حورلاب مهفو فرع كانه
 ةراشا اهيلا ريشن تنأك ي ىلا ةليقانأ مياللو ةروطنملاب

 مو عيتج نم ةاغو ةحار يف لصح كانه . ةيحور

 ناسنالا ةداعسو برلا ةوالح ضع قاذف ملاعلا

 ري هس ل3 لبج يق كاملا

 نودب لقعلا توقو ةوبحا زبخم ىذنغا كانه

 به ةولخما كلن يف ٠ ةديلا فعضب ةندب رعشي نأ

 ةالع نا قفسإو بذعلا ةيمالا ةلكلا حور هيلع
 اك لبا 2 هتماقأ تايفتمالو ةنطفو 140

 من وها كما رمل ا كثر لح ا 4:ضواشم

 نيرا نايعلل وه ررلظو هلا ةنناقم ترق امش راص ة ةهيجو

 ام تاناكل اير 11] هايل ينيب نأ كيبحت نب



يروغؤله نم | اودعتباو 0
 4نجو ع لعج ىح ن

 م 260 نأأ ديجلا هللا لجرا 6 ة<وض كيكذ 01

 ك الو كلبخي دبع يذلا يالا رونلا ٍيض لجا

 + ارهاظو انطاب ةيلكلاب

 جودي يملا نطجك كر هجوأ| اذه ىلعف : ؟

 0 ااا يي مودي بيرلا م نوادخي ذأ أ نيعرولا 2 ظ

 كلسو# تل اناره و ريغ
 ةلي دج ةويح قنورب

 من :| كتميي هيأع 520 هدأ مقا وذا نودو#إو
 نوجج““#

 نوربظب أم ةبيطأو بهعنلل 1 ني ردبالل
 ةلّ نهد

 ءافعضلا انثي اليكلو ٠ ٠ يواسلا ملعلا ىنغو زازا

 ُي نولوذي ال (و ةيوامسلا ةرآي هولا معا ةنطفب 00

 هل كاهذالل برفأو امقان ا اهدا م.عضأوت

 نإ 0 موبأف 2 28 3 ةروظنعف 5 0 57 اك

 ا ضازب ال يذلا هللا ريغو مريع كك ةفرعب ال نأ

+» ناركشلا رظعاب مواف "ني نم ةنوركشإ
 



 الل لكلا ا

 ا يام امتار وما ونس يلف 3
 كانه يضفنو لئاضنلا ليج ىلع ىدوم سيدقلا عم

 سدقملا تقولا اذه نم ثاعاس ضعب برأا 3

 قودبلا بمعلا طسو نم م زكعملا :ىلاعت ةتوص ١ عمل

 ) أونأو هللا ةفرع٠ يف ةيصوصخ ةمعث كانه القل امرف

 اهتم, تركسو ثالتما .نوكت نا دعب كلت ةنطاب

 هس كلتبحم رصح و تايضرالا عيج راقتحا ىلع

 رظنن كنا ثيحب . :يث اهيلع ولعي ال يبل ثايوايسلا

 كيف ربتختو دس اب..صخخي ام لك ىلا مدعلا نيعل

 طقف زبخلاب سيل > : يوسوملا مالكلا اذه ةتيفح مع

 «« هللا ف نم جرخت ةلك لكي لب ناسنالا اجي
 كرا رميكل اهيردل طف ملول الد نكلول +

 ال ا نأ ةقيفاب . ةعم ليئارسا خويش ن٠ ربغص

 ناذا ةيرظنلا ةويحلا ومسو نيلماكلا ةلق ىلع الدي
 ءايشالاب آلا نوسناي ال بيرتتلا ىلع سانلا عيج



 ١ 6 نزلا :رارشإل ف

 كئاوأ نم دحا دعصي مل اذلو . ةسوسحلاو ةيضرالا

 فيلكلا ماقثلا فيس لخدبو لبجلا سمار ىلا خويشلا
 ةيصوصخ ةيعنل برأأ ةأعد يذلا قدوم ريغ 21 خازن

 كك ادخلأ ُق دعصأ د : ًالئاق 4 ةبه برانلاب عرمأو

 :,( 6ع 2 جورخ )« كانه يدل فقو ءاقكي لج

 :5 هاتين تيابغلا ةئدعصأ ةعاطلاو ةئعد ةعنااف

 أنيلا ةعنلا ةردابمب الا دوعصلا انل. بني الف

 .٠ ءىل د سيسخ ذاذتاأ 97 هَ ل 20 هأأ ى كلا:

 اهني اغ نأف أانل ةعنلا باذعجأ عبتت ن ا كاذ ْذَأَو

 رمآب اضيا دوعن ىت> رصبث لك لطبنو . هللاب داحتالا

 ماقأ ن ا همس ىسوم نال ٠ ةبخ 5 لاعفا ىلا هللا

 هيعش ىفياملا را ضوافغي الب ؛ءط 57 ب درأأ

 يوبا ءاهدعإب هارب يعقل اذه ىلارادخنالاب رهأ

 بذع ماس لمأتب ةعطقنم نمفن ملكنا كلذب 37

ء ة.اأحا له قوت نا لعب أهيلع بجي
 دوعل ا

 ا



 ١١١ يناثلا بابلا ظ

 اذهبو !موخا ةعفنم لجال ةيوقنلا اطاعفا ىلا عضاوتب

 اهنأ ثيحي جْرتأو مدقنت لازت ال .لوزنلاو دوعضلا

 نطابلا يف هللاب امأ لغتشت لب ادبا ةلاطب . ثبلت ال
 +« رهأطظلا يف بيرقلا ةعفنب اماو

 دسف دقف لزنأ له » : ىنواب برلا لاق :
 ناك هلل ىسوم بح نأ(": ؟؟ جورخ ) « كبعش

 0 عوجرلاب مزنلا ةنا ريغ ىلاعت ةنم ا ناسسكللل

 . ةنفشلاب لزاو لم اتلاب دعص ناك ٠ هبعش ىلع

 : لفساىلا تميرؤلا ةبش ةدع و فروق حلا هل ةح هب لوحأ

 ميشو ةيوامسلانءانزحالا بالا عل ىلا كنركششيلا نكي 1
 ناك كانه ٠ تاعءزانملاو يواعدلا مسي تاكةلشلا ظ

 ةيا ماسي اهَق أنهو ةحيرد ةهاشم هللا دهاش ظ

 اما كيف حورلاب فاطق#ب ناك كانه ٠ بعشلا |
 مسي ناك كانه هبعش نم هل الا رهضلاب كنب ظ

 ١ ٠ تارمذتلا ريغ عمس ال انهو ةيلكلا ءايجالاب يحولا
 اا ال اي يس ا



 ا 11/ نر كوسا 2

 دهاجيو كي ١ هل يغبنإ أنهو م اعروا ناك كانه

 5 اروبص ايباح نوكيل

 برلأ عم لبا ىلع ةماقالا ىبشا امو بيطا ايف

 أمو سعنا أم اي . ةيجرافما ءايشالاب موكل نع يلو

 كابترالأو ملاعلاب طالتخالا هيلع بحي نم ةلا> 9

 لعف اه ديف كل“ ىل] دش ىبوطف . ةنباد لاغشاب

 اعاد هلل لآ عفترت أ ةبدادمح ةعش اهللذن الو يلاع

 * ادبا غرهاط ةينب

 -.سسه يهمس

 رشغ سداسلا' لمادا
 بانلا ةرابط و عود مالك َّى

 ةوي>و تس كتلك ي ذلا مالكلاو

 ( 16 :"أانحوي )

 كاتس سس ل



 يلاإلا تا ١1

 . حورلا بسب كلسن نا عنو كباق عدذم لخداف
 دحت طنف همالك هيو ةويحا يوي عود مالك نا :

 ىنازمما ةيزعئو لهاحلا رون عوسب نال كلقع ةايح
 هب .هوفت ام ىلا غصاو هلل مالك اذا عساف . ةيحولا
 » 0 8 عوس 86

 يبوط »> : ةرابطلا ليزجلا عوسي برلا لأق
 ايفر( مام تيم )عليل نونياعي 0 باقلا ءايقنالل

 لولج دعول ابو ميظعلا 'يلعلا هب قطن عيفر مالك
 00 ل ب

 ا ا ا يتلا هبال نوط
 ةطبغلا ىلا ةوعد نسحا سفنلا وعدي يذلا مالكلا
 ةافاكملا كد يفو ةأفاكلا وه هللا نال اهب دوعوملا

 اهب دوعوملا 2 ب عي ٍيغ راءيش ال

 يف ةطالا لا نياعن يل باقلا ةلط ضيا كريستلف |

 كتالص ءراط .ماأإ 5 كلاب يف هآبتنالا ريك نك «٠ نوويص ظ



0 

 | نما راردل ف

 ري دوعوم يقنلا تتلقلل منال كل ررطيف غرت ودل

 « مانقم ريغ

 دجت ةقيافملا كرتا ٠ ءاسلا لذت لاعلا اذ دار ةنحاف

 ال ءاملا نإ. ثايدبالا جيرن تاينمزلا عد . قلاب

 ةقيافمابو هللاب مّن نا لاحلا نمو ضرالا سايقع ساق

 لاةبشإلا» نع ةدفن عنو داخل 0 ند

 ءاوقالا نم ملسبو ةيملاعلا *ايشالا نم درت نمو. هاب

 نيكي ناينالا نال ياس المل
 « هبأق يف ارهاط نوجياعردشا قلنا نا

 ةرابط هللا نا زون نينلبملا يبحوااردن هلا نإ

 ءايشالاب عتمتلإو ةيهاو ملاعلا ةبوم نا ١ نيسندلا كللييو

 ريس وه ورق مو لاس قد ل

 راتتحاب وف" رظعالا 9 ةبعم نأ . يتيةحما سفنلا

 ةءاجخب لئاذرلا ت واق ن او . اهرساب ةيملاعلا ءايشالا

 كل قع ال الكو. اهلنا 0 كلخاد يف تعيس
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 قالا كاان 18

 هي كلا ءايض ءاهج ظعأب كلل * يضيإ راع 2 يش

 * ةرسإ دفلا شقت ىلع 0 ةعيبطلا تاحايةحا نأ

 نال . باقلا يقدلل ممهج ةساعت يه دسملا تاذلو
 الا راغلا رات رع نك هيإ 2 حار ذأ

 لمضففب كسم#و 2 ارذالا اسالك نأ هللا | يحيلف

 + كلل ةرابط

 ةرابط تانك ْع ةصاخ 4ث ١ 3 ثا

 قواك قاوتكلإو ماعلا 0 انة نلت
 9 لسخ ١ لكلا 2س ل م ١ لم اناا إو سلا كي

 ا رصبتلا تا ١ كيلق 51 0 اذا فاظنف

 وه ةبلزالا ةمكملا فو قححا يف لماتلا نا بسير الو
 سيل هبا نال وح

 ازيفح ب 6 ذا قطالا ناسنالا نأ

 و ,ايشالا بلل ( 9 لي ى 2ع ةرابط هلأ لقتنإ

 كبذجتف.اهناجحزيو 0 ناعدخي امنع ثلا ةبعمو



 ااا نزلا رازنلا قف

 أىنتم 50 خرهاط ةرايس 20 00 ل ةيحورلا كجحلا

 ةرارطلا نه حارفا قوذت ناهي شي أل ايلا :أهب

 ةيفعرت هيل 1 هيل ثععأب كك نو قلفلا نم ز رتحاف

 هيث يف الو هبئارغو هتاذلو للاعلا ءايربك نم ءيث يف

 نوال قانلا فانا رظعأ تنيعحع و نو 1: رباع رخآ

 ظعأب هللا أ اغير يهز يش 0 لعدم نه

 هب ةلوهسإ هللا ىلا عاترب ءيش ةقيعي ال قتعو ةيرح

 زج الو ماعلا لتث كلذ. نع. مرخوب الو ةواصلا

 تاوق قرخي رهاط ريغل نكاسلا سرااف . دسدملا

 * اهاذ ةيوهالا

 3 3 تنووف تت | انل يغبشيف ٠ هتكئالمو هللا دو

 : ةطبغلا ةيعا له م لصف رودف 0 00 شب

 عضاوتلا يدأو ْق لدا ةرابطلاةطبغ نا ن
 277 'و



 كد و سا

 لالا تابلا اال[
 0 ا ا امال

 . عومدلاب يذخغتو 0 صلاب

 ةليضفلا نه ىبشأو لجا 8 يرعش اعرتا, 5

 للاب ذاحتالا دصقنو ءاودالا عيجج قوف عفنرت يتلا
 لوف هر اطلا ماما ندا لما رف ارث وليد: يذلا

 لأ ةرابطلا نا لجا ٠ قولفم لك ضنختبو مثا لك
 اهنكل ةعبلا بلغت ال اذلو فافعو صواخب هللا عم
 ١ نإوأ له ءيف لك ىلءردافلا هلل هللا ى ي ءيش زك ضاوي

 "ا ضر كباتزو ا منح قاع ةيلوا جلل لش وز
 نعد ةبراه ريد نيطايشلا نأ 0 ع اهمواعت

 اهنورقوب كروينادسكاو امودسحي ةكئالملاو اهماما

 « اهوتناعي نو.احورأأو

 ةاياطخي هرارفا لعلب كلملا دواد يوابوطلا نأ

 قلخا أب ألق يل هلوتب باقلا ةرارط ثحاله عضاو#:

 فرتعإو ةيضاملا ةاياطخ ىلع يب ةناف « هللا أي "يف
 ا هيو 1



 دف نوما ار

0 هللا ماما ريطلا نمد هيلع ناككام 4 دوعل ل
 

 3 و ناك هيأ 7-5 د صالخملا يع نمد

 تبأت 7 ميوق مس ِش تل رابط نه نأ : ه

غو تاّرايثلا ىلعا ممل عفتر ةياغلأ ُق
 ةئياعت 91 يخ

 4 نايس ىلإ مم لوى غل 57 يشو هللا لي

 ةرابط لك ا دنتتاو ةباذلا ْى ليم تحل 00 1

 ةي بالا حارفالاب ىسأاقلا ءامقن الإ 0 دعو نهد ا

 ةنيملاو ةرادخلا 00 نه بالا ىلا 5 نأ 7

 نع 535 5 ل ي لاسج بف جا ||: ةيرحو ركشب

 5 7 لذرا نا مل 4 ولا ناك ل ىودع

 07 1 ند ا يدعو 0 اذه 0 أديعل احا

 فارتو يرن .نا: برات كلة هلا اننل ١

 + ةعساولا َكلعحرَب يف |
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 رشع عباسلا لماتلا
 تاذلاب نار ةكلاو عوسي ةبحش ْق

 ( 0 :ء16 وبر) ابكبإبي ىبف .ةسفن .بحأ نم

 كدر ةباغلا يف بوب عودي هلاق ام اذه ١:
 . كالهلاو ةيدرلا ةبحلا ترحب هبذإوجو للاعلا مومه نم
 | كّمغي ال ةنإو كلذ كل لوني يلزالا بالا ةلكنا
 « صالخما ةروم كيلع ريشي ةنكل ادب

 يه عوسي ةبحتو كالهلا .يه ملاعلا ةبهمف هياعو
 .٠ ةجحس عود ةبدمو نونج دسوا ةبقث . سفنلا صالخ

 يفت قلاذما ةبحمو ' قلاذما ةيعع فعضن ةقيلؤكا ةبح

 اهلايماب نافلتخت .نيتبحلا نيتاه نال . قئالخما عبج
 ااا اح نأ لاحملا نمو

 نارثكلا اماواتازحاو افوخ ةئاتمم تاذلا ةبحم نا
 *.- كاذلاا اةيحزن نضوتلال_ةيرح ىبقاتاذلاب
 ٠ 1 وجا ني انسانا لا: .ففاستاقل177 سفالة اطاقلا



اليا
 غ

 ااه نزلا رطل 3

 تيس اب

 تاذلا رافتحا ٠ ةلماكلا هللا ةبهم ريغب ربقي الق ينطاب

 ع 0 اةتحالا أذ اددأ نءو نضصالخما ةمالع

 يعم تاذلا ريض تازلأ ةبك ٠ - هيك لال

 انينأ. . مدقتلاو علقت نود كونو 0500 ىثنلو

 هب . اكاس 5 رح جد عوشإ لجال هتأذب انذكي نم

 ٠ مهتأوذ 0 نجي :اموخلا ا الإ ةيوقةتبأت وسل

 باطن الو هل ام لكو ينال يدافلا انب .مح عوسإ ةبحش

 0 ىلاعت 4 4بب سلالم 17 ىوس

 00 ةرابطلا لاك زون نا ْن تدر ايفا 1

 .لاعلا ب 20 2 07 0ك 5 6 نيعب

 هللا ها 2 ! تليف اوه ه>حارفا عيجج ن نكتلو

 +« ءايمثالا عع قوذ واحنا عوسبو طتف

 كلتا د راثتحا ا يسيشلا 2 يع 355 :ملابو

 كدجحوت يقأأ .يب م ةبخا نهو ىلاعت هب اح ءايدالا عيردأ|



 سس كك
 يناثلا بابلا |

 ريح لك دن 4يقو هلل ْ

 200 0 راتحاف كلسشن صالخ تعش نأ

 جهلا ىلا تهت 000 نالا ترش نأو
 نوبعصتس ايندلا يحو نيين :اريسحما نأ. دلل
 عوسيلا نيبجما امأ غضامملا ة ةويماب ن ارثكلاو د 7
 ٠ نارذكلا ن .:ل . ةىالوا لكلا لسعلا ند ليحا 3
 : دبا انوكلم انل دعي هللا لجا نم يتيقحما تاذلاب
 ردغفو ةرضاما رورشلا لامتحا نسحي 0 بمحُم ن
 سانلا راتتحا فاخي الو ' ةينم زلا تاريخا ذبن ىلع
 ه2 كاستتلا_ نسخ يملك تاماركلا ىوه الو 4
 نم لقملاب موأتب 7 يف ركدني الو مياعشلا ماما مالكلا
 هب ةناهأ

| 

 ان

 : برلألأق ٠ م لافشلا نأ ء يش عيطتسي هل 31 قحودو

0 

 هر 6-0 ريغ 0 رع عمم حس بس ل
2 

 نع اًديعب [وقلطنتل يتنعن ةوعدب ملاعلا نم مكترخخا انا



 ١ ا/ا/ نزلا تارت يق

 5 ةبحلا رأكب اوناثو ةهتاذلا متدارا كرب متاوذ

 د نع متكلم 8

 تانف توي الد ودف ثوم لسا ةرُع ناف هيأعو

 : امدلا افطنت ال

 لاعلا راتتحا انلع يذلا كلذ نم انظف
 دمأن ءادقو انح يسم عوسإ هب ينعأ ديس عمو

 رع نمأثلا لصفلا

 جيسملا عوسي رف عبتن نا انل يغبني هنأ

 ةرضاوملا رومالاب ماىنهالا كرتنو

 ( ١ : 2 ىتم ) ةسار ديشي كيل نسيلف

 ناك يلع دهكشلا ةييييعلل قاب ءارا ال
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 يناثلا بابلا 4/١

 داهتجاب اههسرتو ةينابرلا لاوفالا هذه ايلاغ زبععت
 فيرشلا هرقفب كليصوب عوسي ٌبرلا نأ 0 2

 ال ىو >ايذلاو توكلملا را يذلا
 أغيب ل ةناو اذه . ةقدب رتفلا ظفحو ملاعلا يف او
 0 يس اد نال 1 ةيرعت بلطت نأ

 ايدام اًميب ضرالا ىلع هل نبي لو ةتبلا ةينمز ةرسأز
 ظ « هيف نكسي

 0ك كار رطل ايف نونا زجر كلاش
 ةمخ طق هل عنصي م ف عومي 5 أبيف ةحارلا لومتسأ

 0 ةاع امنا لب ةدئامالو الزام هل ركتسي لو
 مث عرسم حتاسك اعلا اذه قيرط يف 0 كت
 "لحرب ناكمب تاعاس لِي بيرغ ن نأش ةرداغ
 لع انيب هل نبي ملة ةيازالا ةكمحلا وه يذلا عوسي ْنا
 0 يف الو دالبلا يف انكسم هل رجاتسي مو يدبالا
 مخل نكاشالا نم.ةبرتم» لع الو اهنع اخيراخ الو



 ١ 04 نزلا وار 2

 هيغل هناخلو قكشلاب هئاقدصا ةكراشم انكتب

 الم يث ىكسلا دبا باطب و ةقافلأ يوذ ةطاسب

 هجايتخلا ليال ,يفاذلا منو اذار فدل هلل
 ١ ديربل 5 و .ريغلل عي ناب رمإو اغا ةأاعح

 ةيزات تناك ام داصتقاب لعتسإو ءىثب ّصتخي

 هارد ٌةدنع داز ذإو . وءادخقتساب ةعيبطلا ثاجايتحا
 ىلع مرح عيصلا اذهبو ءارتنلا ىلع ةعّرو ماعط وا
 حاباو |و ةيملاعلا ءايشالاب طرفملا ماتهالا نيلماكلا هنعبت

 ةبرورضلا .ءايهالابو اانا متوخال هتفارو هتدوجي

 5 ةويح

 بصنإ نأ عوسإ ىلأ موي تاذ .سرطي واش

 لبحا ىلع اميبع امن عت ناك انيح لام ثلث
 عوس روض نتف دق ةلفع ناكو ة ةيوامسلا ةيؤ 8

 ةقبلط ناد ءايلياو اى 01 0
 عوسإ نا ذإ ةممالم ريغ تناك ابهنال بهتست ل



 اذلا ايلا 1

 تحتال تبعا !كاطت ةي!اويكسز الدق يوابوظلإو
 لت ائلا هيدبالا اةداطسلا اًرتما نأ لج ةّيداَش' لاكبما
 0 ةيلارب ةفرعمو كاردأ لك نع

 ضرالاو ءامنلا قلاخ جيسملا عوسي ّنا ةقيفحأبو
 اعيبنل نهي “نا 'ةلورسب ردقيع ناك راهغلا نبا وعدملاو

 .يواسلا معملا نا ديب تالا ريغب الكيد هال متي وأ ًّؤ

 جصمل اعلا ىلا تاي 7 مظعلا ت اىذلا عيج ج عناصو

 منغلابالو ةرابحماب ال كلاب مان ةيضرالا ءايشالا
 اهيفشيل سوفنلاب "م ا انما ايو كالمثالاب الو

 +« اهيدتفيو | متت هو

 ءافشلا نمت روبظ ندحا ةئردق ربظا ٌةناف هيلعو

 ضيا ةكحا لعو ٠ ةدحإو ةلكب وا وس دري مالا
 هللا توكلم نع سانلا مكو.ةنسححا هناظعو هلاعاب
 نيعضاوتملا راتخا ٠ ةلئازأ | ملاعلا َح ارفأ نع مدا

 4+ معدعب مم 1 2 ريع نو رقتحما ءاينغالا أما جذسلاو



 مائها لك. نع لدعت نأ -0- تما كليشند؟

 لخدلاب لاغتشالا لك ًالغتشم ةينمزلا ءايشالاب لطاب
 ناحلالا كلماتب برلا ىلا كراكقا عيج هجو ٠ يدبالا
 تاجات ,ةحأ لجال ليو عطب لغنشت الو ب ةيواسلا

 نولغتشي ريغل اعد. 8 ورث اذ كيكتوا ءاغتبأ كلة شيعم

 نس 1 ليبأ ادب نوي انتا م ن رح ١ مهاوذ لجال

 ذي نادل هضم 1 ١ ةعنل ا 9 الو كالسننأ لغتشاف

 غيب ضارتتو ةينئرلا ءايقالا يف كدراش لك غران

 ع ةيحور || كلاعا

 جور || رثا نكلو ماعلا ريا ب :بللقت انو : اوه 2

 قرع كزيخ لكأت نا وه نق ٠ يي ضرالا ىلع ه4نم

 لاذ .:يواسلا ريما ىست, نإ. كايا نكل كن

 كرنت اليا كوهز نابا كباعتا ةرمث منت » : ريكحما

 عيطخمسل ال كنا< ليما رحل رناوتم ناسنال لكلا



 دئئجأف تاقالإ عيت عنكو هلك كفاح 0 نأ كدحو

 ََك ار نأ نه ي رجا ةليضف ما كدعب كى را نأ

 ىلع كلوصح نب كلعا نهو . عرماع اكالمأو يغارأ

 ىلا قت الف ٠ اذن كريغ يدجيو كيدجي كل ام رثكا

 عملو .عبشلا فرعي 0 انك لنوم نال . ةموجم ءايشأ

 ظ +« لاملا ةرثكي ادبا ًافطي ال
 3 و جيمملا عود رقغب ي دققت ن ١ كياعف : ؛

 واعي نأ أشب ل نه بح لع كلاح فنءعضب

 2 5 نيع كراك الو ”لخذالو ة ةينق

 ' رجفملا "ا

 0 ملام ءايح خانز نوضقي 5 | هافسأ|و

 ْق نيفاج نوسكع اذأو موسغنأب نواتخي اهقو 0

 ب ءيش م ةارث ناجل نظايلا

 نضرالا 2 نكت دل قود لأ كبلقب قراف

 وه هللأ مالك نا ملعإو ةككئالملا زخ توق : عاهبلا عم

 ك1 كليو ديل يذلا ىو ارسال نفشل توق



 ام نزلا رارسا يق

 برلا نا فهلا نداةيررلا فاست اكل

 كلسع ال..تائدببالاب ك دعما وو 5 حاصلا

 4 د ايوان ناك ام بلطاف ٠ تاينمزلا كنع

 هيلا جانت ايه العار

 + اياك كناح

 رشع عسأت ١ لم املا

 صالغلل فيكما «يجلحت قو ميسم عومشإ باهتا ْق

 سه رطلا تنحل نه ايعأ لق م ناكو

 ( 1:؛وي)ريبلا ىلع اذكه ساجن

 نا ىفنرا ربصلا ليزجتا عوسب برأأ نا: ١

 ةلع الو ةبرع هرافسأ 2 مر ملف : الجال تع

 " ةنأ ٠ كمرلا مسأب الجار ىشني ناك امنا " اقيَرَك الو

 0 5 25 5 05 - 5 .٠
 ناك كلذ نأ 2 ايه مدخل ثحاو ةهرد ساحر



 يناثلا بابلا |

 كلذب انل مَّدق هنا لوقن نا لضفالاو ريسي تقول
 كلذ لمع و ةتحار ار بلط هنأ نم ىرح | عضا : لام

 عبق تاماركلا يف ةبغرال ءايبنالا تاي ميل ضبا

 5 نابهرلإو نيسيدقلا نيظعأو ١١ لعلا اذا

 ١ الربا [وخرشي الو .ةجبايءاسرف ”نيبكار او كرش
 ظ منهؤتلا انعأب 1 7 دانا ةماع ارككشي آلم م اناس

 3 متري دأ 5

 ربتعاو بهارأا يخا اي كلذ رظنلا نةناف

 كانهو انه لي ل قب رطلا نم ايعا 1 را نأ

 تتح: اذاف ::وّيرط باع ليس لَعواَو ةزلعلل ابلط
 الل ةيعب 0 | ىلا الو ملاع اعلا ىف بهذت ال خيورت ىلا

 ارم كب ىلو الاف :كعئاضر ةلقب ريغلا' ككشت
 ةلكما لبقتو هللا مالك عمستل نيسيدقلا ثاررم ىلا

 دق ن وكب ههزات 2 ور يبيض 4 هرف "كنه نم نأ“ ا
 رب .

 ةنطأب نرد نالوا 2 لهاشتي سو وزات سك مرات



 |/6 نزولا را ل يف

 4يذ 2 عيش وسيع نأ ٠ ج ةفيعض هت دابعو غ راف

 5 ٠ لوتمحا 2 رخام ةياووكيلا ىدح ردح ديصلاب

 اهضاوعم هيءال ا 5 انززلش اطيس ناكف بوقاعل

 هنعرسأ هبا 9 لانف ةعافلا هةر ىلاؤحما نالوا امي

 ناك يذلا رهاملا لجرلا هتليجم ذخا اذكهو . ةبيجتلا 1 0 ١

 ظويلعلا لجرألا أ.أ١ هةبعجو هيسوبو ُُ ةءأجر عضو كف

 4 ةحادا تاكا ةلعاس ند كدكحو كقق هللاب رولا قابلا

 ليلق ةداع 0 هيساشل ءانرع زيك نواب ند نأ

 نت ياويبق نوخاراملا 14 : ةيللانعلان وطمالاب مانهالا

 ةراكأ مسن طض نع أورصقب يح نوفعصيو مد

 اذه نم ءافشلا بحا نفث“ ىتلقلا ةدشو ةيندزلا مودهلا

 +« ةلوبللا ةنوتيادلل فو مايا خلا يف ركشيو
 يغني هلا ينابرلا لملا اذه نم جتفتساف :؟

 ءاوسلا لع. لغشلاو ةليطفلا اف انطق نوكت نإ كل



 يناثلا بابلا 1

 ةروشمب !ءايف ميباعتإو رطاغشاب ةوخالا ةكراشم.نال

 ليد ةليضفلا ناش نم 7 ةعاطلا رمال الاثتءاو ةبحخلا

 تقولا يف ناسنالا لمان اذا نكل ٠ ميظع لضف ىلع
 ةسفن ىّوق وأ جورلا ماعطلاب ةاوق ددجو بسانملا

 هيلا ارقي نا. لثع ةعاقا كلت ةيئاذت ةءازقب

 عروتملا اهسالو ءرملا ىلع نذا بجيث.ةيجرافماب ةياخادلا
 دراما ليحل, بضنللا ور بماعلا“ ةلهاك نيا نزا

 نوبحتبا مدادع  ئمحي داكي ال نوريثكو ال فيك
 ةنطفب أنو 00 ا ا علل ةرهل عساك ملاعلل

 لاعال لباق ريغ ةريصي واانم في ملا كنضب العا

 . ةواتب لوطي لادتعإو قفر؛ عنصيإ لان دل وقل

 ,ركذتم اناوق ددجنل الياق ميرتسن ناانل زوجي هنا

 ٍتمعت نم ايعا ل لعل ةسشت راو 3 ل ةاتنعش

 هلق كتلظب زاناماحلط نافارا | ]ع ملت قيارطلا
 9 عضاوتل ءأملا نم



 ١ /ا/ نزضل رار

 اهيا يبععن نان ريبلا اذهب كلل ل ادلا
 كلعيف ٠ عباعلا ةويحلا يف دئاوفلا ريثكلا عوسب ميلعت
 تجنن أو كلغش تاطبا نأ ةلعف عليلع تبك 58 اذه 5

 4 كركف هب زد ل

 الف اضيا لغتشت نا عيطتست ال تنك نا كنال
 داقرب وأ ةاطأ ليوافاب كيش يصشت نأ كب يلو

 د لماعملا لول قاوشألا 2 ناوي وأ هب كلخُشا

 ؟ اذا لمعلا اف

 تثانض لع فقو ةيصالخملا 1 هوه ةيرماسلا 5

 كسفن يّوقنل اهتءارق عجارو.سدقملا بابكلا ربها
 عشخت ىلع لصحتو ةلاطبلا بناجتو رجملا كنع ذبنتو

 يذدغتل جراذملا ذي توكسلا ىلع ظفاح . ديدج
 لماعلإوةولصلا نم راثكالا ماسن ال ٠ نطابلا يف كلسفن
 ىلا تايداملا نم لانشالا عت . حاصلا عوسي هيك



 يلابلا بابلا ا

 قلافما ةجبست ىلا ىتئالفملا ةطساوب ءاقئرالاو تايحورلا

 + ةسفن عوسي عنص اذكه هلال

 ةبمانم ةضرفلا 0 ةلالج لج هنا ةقيتحابو

 -- هيلا 214 ةأر هأ أ مةلكشأو يظرالا 07 كلذ

 . ةيواعملا ةمعنلا ساك مل مدقيو ص الفلا مالكب سانلا

 كيو -رذ ريبلا نم 2 يقنسدل ةارألا َكْلِلو ثنتأ يا

 ب ؛وامسلا ةيقاشلا نم اهياع ضافملاةويا مياعتب ةبرط

 أمطو لها فقبل قيع ا ريلا دنع ارح كثعويسل

 » ةمي علا هلل لاعأب

 لئاتلاو ةولصلإو ةةارقلا يف عيني نف هيلعو
 عوشل هي قف دعي 9 4 هز لأ دئاوغلا ىسفل دب لي

 عمت اذإو ةهظغ ةمعن بسنكا دق نوكي ةويحأ عوبني

 ا » . 1 1 نازل هب 1 و دزأد يو ابوطلا

 يشن قق اتشن كل اذك هاملا عيباتي أ بالا قاتشي



 1/015 نرضإا را 1

8 
 سيرا انقل ليفلطلا عسب تلرلا كل لب

 يذلا ةعاطلا زبخ ّنا ربظ ١ لكايل ه وعدو ةنيدأا نم

 ةياغلا يق يش 01 اذ هلمافا سشنلا هب يذتغت

 نسل ةنيتضابو ١ قو تيفمن لكس لالا علل
 55 ريت يبل | ةيوامسلا ةيعنلا نم بذعا برم

 تاوهشلا حشو دلو افطع بئاذلا ليلغ يفشنو

 طفح نم تمغا عدل 5 نيام الو ذل ماعط و

 : ةعاطلأ ل زا ةسفن عوسإ ب برأ| 4 ب اياصولا

 « « ينأسرأ نم ةئيشم لما ناوه يتاعط »

 ةّرس بلطي نااوه يضلل ةضاخ نإ ل ١
 توني أم أضيا اذهو . هلاعا ميج 2 خطاصلا هللا

 لضفل ا 5 0 ةالعو الم اك اتوق عئاطلا ذيفتلا

 - يف ىنلا ءايايا أدم خا هجولأ اذه ىلعف ٠ امماذ هتعاط

 ةرودلا ضم ماهلاب ةئاذ كلام وهو دعتباو ي :راربلا



 يئابلا بابلا 5

 لبج ىلا مدقن كالملا رمإوأل هتعاطيو . لكو كالملا
 + ماعطلا كلذب ايّوقتم ٌبرلا

 اي اها ا ةطانوا قرم ةعاطلا نال

 ثرح ةيدبالا ةحارلا لبج ىلإو لاكلا ةمث ىلا ليلق

 ةطبغ دوسأو ا الطلاب لدن كر كلتا لكك لطب
 « نيمآ نمدقلا حورلإو نبالإو بالا يضم ةمان

 ههه لس سم

 ورع لماتلا

 0 | عوسي اهرّر> يف أ الإ يف

 ةئطاخ وع 4..تحر قو

 ضرالا لع هعبصأب 2 قرطاف مورفي امأف

 0 ا أنحوي (

 8 ا لليدنلا ملعملإو باع هل | مارودسل#ن نأ

 ابل مدقي ميح را صاخاو لداعلا ماملإو قداصلا



 نوجا زارع 5١ ا رار

 1 ةعشألا لب ريال ل 5 2 0 ةغصل

 نارفغلاو ةسئاببا ةحرأأ 2 ار اناكهلا ف١ ض رالا

 ل هنا ذا سومانلا فالخ كلذ عنصي ملو ٠ ةئطاخ
 "1 مشا 8 سوادا ةَدع فين يرووس ليعي

 نييبئانلل ن ارفغلا 4 نأ بوو ةقحر ىلأ نوجاتحي

 د نيئداصلا

 هللا عيصا قذحا امو . فرحالا كلن لجا اف
 يلدا هالكب يزعل لخلاف ةكخأ امتررح يلا

 الربا ١ ةكحي يرزخي 9 ب : 2 قا ةعطاخ

 كة ك1 1 ركنا و 3 ادعو ارح , مولقايف 07 نيلاتحم

 نمد : :. ل ير ! مفاققسا 55 0" لاقف .هدحو

 كلذ لاق « رت“ الرا اهمريلف ةيطخ ريغب 5 ا
 د باكل مث ن ند ةيدلا اماأ يغب يأ يو رديت

 نمل حاصلا عوسا 5 لون اذايف الا 017

 5 ءاف كيار دباف ةديج :: اهم 40 كب :ذملا ةا رمل



 يناثلا بابلا 4

 عوبظم كناامبو ةيزعت باوج اهيجاف ككل عضخت
 ان عوس اذ لاق ٠ 25 آلا محراف ةهحرلا | ىلع

 < كييداال ضيا

 مالك اذه نم ةفارو ةحر رزغا باوج ياف

 كلغانسا دنع اهبنذب ةفرتعملا اهتيا يّزعتف ' عومسإ

 كيلع نوكي نف كعم هللا ناك اذا ٠ ةدوعا مالك اذه
 اذام يكل 50 نف كلحي يذلا وه عوسي نا

 كنا .كبنذ نع <ادف اليل اذامو كعينص ن 5

 يناي ام يف كل يغبني نكلو ٠ ةيضام طخ ىلع نيءدنت

 ميال 1 نأ فوخ م يرثكت نا

 فلثتنا قطخت الويهذ | »د: فو || برلالاق

 ةبودل وذل ١ نارفغلا اذه م .زجا امو زجوا ايف

 ةمأدن ضع فرعا اي صخاف نا. ةلم 5

 لق ُق ديز : البا ىظع ةفارإ ؛ الماعف ٠ ةئطاخما كلت

 اي اه 0017 لحل نامل اهنا ةريش نال. امزح



 4 نزلا رار

 »ع ريل سل

 ند صاخلا ىدبأ اأماذه اي تدهاش قدك ١

 كاياطخ ف رع نأب دوئجأف٠ اهل ةب زعل ةفارلا

 حاورالا كب كسمت نا لبق ابسانم ةاكب اهكبتو
 ءاطعا ىلع ةلبقملا ةنونيدلا هيل كهرذتف 82-
 ينجرا » :راشعلا عم لقو يث لك نع باسملا
 يدافلا ةمحر هي كشن الو < ءطاخلا انا بر أي
 ام يف بسجت نا كندارأ لك نم تدصق 5
 امالصا ىاتريس عطضاو ةيضاملا اياطخما يت
 2 )00 أمات

 اهمال لصفلا (قليفي ) "ةيغف جارخسا نع انارع دق 00

 «اذه انموي يف مهبلا ةجاح ال نيذلا بتكلا خاسنإ ضنك



 قورشعل او يداحا لماتلا

 يناذلا انفعض رابتعإو عضاوتلا ظفح يف

 نيبع نحن »: اولوقف هب م 0 لك مالعف اذا

 « ٠١( : )ا اقول ) « نولاطب

 يف اتبّردي ناب ”قيلخل لالا مالكلا اذه نا: ١
 ةنأو ١ ءايرإكو لطاب نوع 9 ةبناجمو عضاوتلا ظفح

 معض !وركذعي نا عافترالا يف نيبغارلا ةداخ هبنب

 سانلا اههسحتسا إو للاعاب اورخفي الو مزجعو يئاذلا

 |و ركفيف مم لحب نا كشوملا هللا كح نم [وفاخي لا

 +معاقانحتساب اوقثي نا نم ىلوا للذتب هماحرتسا يف
 عضاوتملا سيدقلا دواد فنه هجولا اذه ىلعف

 عم ةماحلا ف لخدت ال » : ةبعرب هل ًالئاق برلا ىلإ

 كيلع بجيف . «ّيح لك كمادق ىزتي نإ هنالك دبع
 ةييظعلا هلأ ةنونيد نم عزو ةريظن كتاذب فقتحت نا



 بسسس ب سس
22222 

 ل ا < وك سس وا جط تسلط ص |6 500 ناوسأ ْ

 كلملاو ينلا دواد ةساردق نع دعبل يذلا تنا

 عدن أراد قيم ا |ناسا دعب ليلا
 ةلئماهثأ بلخ بست ارا وأ ضان !:اييناوا اكلم
 مالكب اماه الاطب 25 4 1 فرتعا ةناف كلذ عمو

 نأ لو ةدودو باكو ةبابذب ةتاذ 1ك لب برأأ
 « ةتبلا ءايريك ركف ةععظعلا ِهلاعأ نه

 عضاحملا كلئاذرو ةيضاملا كاباطخ وكن

 يف ذخات «ايربك ل نا ضوعو ةلبنملا راطخالاو
 :ةعللءالضق:ال دلاطب ادبع 0 فرتعتو فول

 ذيبع نع«: | لوقف هن قرأ ءىش لك ماعف اذا »

 « <« نولاطب
 دعب كلذب هذ نا"كايلع, اهبنإَوأ ناك اذاف

 ناك اذإو . هب كرما ءىش لك تاعف لق نكت نأ

 نا بجي راقتنحا ياف . ادبا كلل قمحي ال راخفالا
 ةيمويلا كاياطخ ةراك ترينعا ام اذا كتاذ رتتحت ظ



 يناثلا بابلا |

 « اذ دادعت ال لآ كناريصقتو

 مانا زيسن نا. ثعطنسا تملا كت دشان.ىل لق

 هابقنإو ةمافتساب ةلحإو ةعاس لب ادحإو اموي سالو هللا
 ابجإو ناك ام ايش لم مل كنا ىتح اهدح اذه
 كهف كتابجإوب مايقلا قح تق كناوا . ةلعف كيلع
 مست داكت ال هب يذلا يرشبلا فعضلا ةلاح يم
 اهنا سانلل ثدب نإو بئاوشلا ضعب نم ا!ةلاعفا

 ربتعأو ءأي ريك 1 ع لك كنع 7 هرطأف ٠ ةنمح

 « كنالطب لفع

 دوك اكلت كياكفزا دانت نقر صف: ؟

 رورشل اضّرعم لب ريغلل عفن الي طف سيل كناذ
 ءاودلاف هيلعو باقعلاو راقتحالل ًالهاو اه دادعت ال

 عضني نأ وه برطضم ركفل ةيرنلا ةيزعتلإو ديحولا
 عني دعلا هسانداوةريثكلا هيتالاهال عاضن الا ق> نآسنالا

 ءانتعاب يدتفيو ملل عفن البو عيمجا رقحا ةئاذ ريتعيو



 دب نزمحتا رأ رارسا 2

 فارنعالا مثردب ةيمويلا هتالاهإو ةيضاملا هاياطخ

 والت روض تروم راكيو ةحاصلا ةدازالا سلفو

 ع ةيوقن تاولص

 نال كتاوهش ةروس ةعاج# مواقن نا كليبسف

 انلئاذرا انضغب ردق ىلع نوكي' ةليشنلا ق.مدقتلا
 تطقمتو تبر رج نا كنا٠ةبراحم دشا اهأيا انتبراحتو
 ماينلاب اضيا متم نا كلذ عم كياع بف ابلاغ
 عم لئاق تناو ةنطف ظضعأب املا 2 اددجم

 < كلدع ماكحا ظفحا نا زهنأسو ثحسفا » : يبنلا
 1# ولت وا

 كزهممب رءشتو كدصق أههف فلاخت ة ٍةَرَه لكف

 برلاب 1. لإ «لدشت الو اهب نئايفا ال فراق ف
 رظناو صاخاف ينعا »: حامحإو عضاوتب ًالئاق فنهإو
 ع( : قم قيل لكاس يق

 دمام 0 ج هج صحم



 يلادلا بابلا 114

 نورشعلاو يناثلا لماعلا

 مالالا دحأ يف

 صاخملا مالا ىلع بين

 نم له |ورظن و |ولمات ٠ قبرطلا يرباع عيجاي
 ( 1؟ : ١ يئارم)١ يمجوك عجو

 برلا ملأ راكذتب مويلا لفتحت ةسينكلا نان ١

 نا ىضترا يذلا مهصلخل اوهجوتي نا اهدالواب ّقحيو
 . دبالا ىلا دساو 8 رلاب اويحي ْىل مراجال ثوم

 ءابرغ مهسفنا إودعي الو ليلا يركان اذا |ونوكي الف
 11 مهنا عروب اوركذتيل لب ناسحالا اذه نع

 عوسيب اونلعت اذا اهدالوا نب وعدو ةبورعو جملا
 «ريغ ال نابالا ينانت |ونافتو ايونب اقلعت عينملا

 ديحوأ| نبالا ةدوم و لا 2 ظعأ ايادي اي

 .يرشبلا سنها لع تضاف ىلا س دقلا حو رلا ةدوجو



 اؤ4 0 نزلا رارسا يف

 ةمعنلاب اب ةرفاك نب رعب يشن اي كلذ يف نيلوقت اذأم

 كل رسينب 2 أه ظع اذه ةبحم يننت نا كيكميا

 قادم قار هيلعاديرماال كج كبلط نناورخ ا
 ىبحا ٠ فصولا ةتئاف ةرارحب كبحا 000 خال

 : كك ل 500 5
 ةلج دقو بح ةقوف ند نكي مل اي ع
 5 امان <اف 5 يب نأ ل

 ىلع ب ,رأأ نيئفاكت اذآجو يمهل أي نيعنصت اذا

 نا نع ةرصاق تنكولو ائيش يعنصن نا دب الف هنوم
 ال نيسيدقلإو قئالخلا عيج نا ذا ةتافاكم هيئفاكت
 ؛اهتحا يذلا توملا نيمثتلا ّق> انمي نا نوردقي
 ةدالا اذا يركذتف كلجال هتاذ ءافلت نم يدافلا
 هب يددتتل كعسو يف يذلا ليلقلا يغرفإو ةسدنملا

 نإ هل ّقحي ةبيطب هراكلا كلجال لفي نم نا ذا
 * ارفاو رك 4 -



 يناثلا بالا 6

 ةيجراذملا موهرلا عيجج كبلق نع اذه اي اذا دعباف

 ا]هسإقد كبولضملا ةعلترتةنوةيانوحت :كركف نك هجؤؤ
 تاروصتلا هحو ُق كلههذ يب ىأغل نأ ه4تيعال ضلي دا

 ىلا ةسدقألا ةروصلا كلت ريثات كقوسيو ةبيرغلا

 4 ىظع ةامادعلا ةب ده عاجوالا عاونا لاهحا

 ركفتن نأ ةسينكلا 1 ةخمرأل اةفوقئاللا نه ن ناك الو

 له لل 1 0 نأ م نهد كياع بجو برأأ مالا يف

 ىف تاهأمت دق 6 نإود هابقنا عاب كلاعا مالألا

 هل نوكي اهفا ةيدج ةدابع كشعنتلف موصلا مايا
 كناب كسفنل دهشت تنك نإو ٠ مالالا عوبسا اذه
 قوات و ناب ديتجاف رينا ضعب تلمع دق

 امااذه نال زارا ديدش هايتنالا ريتك نك. نالا

 عجوتو يصوصخملا صلخلا مالا !رركذ ..كبلع. ةضرني
 د ايداف توأب ةعماا ةسينكلا

 ميسملا عوسي مالا يف ركفتلا ناتثعست الف ٠ ؟



 6 نوبل لاقل ف

 ءالذ نم فنات الو ةبغرب كلجال اهامت>ا ىتلا ةلوملا

 دونجلا بر ةنفجس نم مايالا نه نم لك يف نجا لاعن

 اذا. ةويحا ةحتار اهنم حوذب ةنال كيلق ةنايصل

 لابق ةسع ةّوف كيلانأ انا مع اص 3 :ارصع

 ةراكأ ني ريك نأ ةفيقحاب 3و تاناهالا 7 دئادشلا

 هحورجو همولك يف اودجو صلغلا مالا يف م ركن
 تناك عومدلا نأ ثري ةيظع ةب د ذع ةكرابملا

 اوربتخا مهن لجأ . معجوت ةدشأ مىنؤيع نك لدا

 نوبوذ وذاك موعجوتو ميم علو هب اىذعو كلذ
 عودسإ بح م نازحالا و تأاناهالا لامتحا ىلا اق 0

 ةرئاط موسغنأ ماك نيذلا نع لوفا !اذأمو . جيسملا

 ىلع هنوه ىّتح هتباكب |و رعشبيل هيضشلا ا نطأب ْق

/ 1 ٠ ١ 
 عيمجا مثردحي نأ مهبل مج تو بياصلا
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 ينانإ بابل م

4 0-52 1 5 

 بح ىلع رييسملا عوسإ ةفرها يذلا مذا ا

 0 0-1 ا: لأ نسحا ني قرد“ رثببلا

 هبش د 0 و رذلا راق هيب اناس ةتاذ ىسفإ ةاعيو

 ا هجولا اذه ىلعف ٠ كيد حلا نك 2+ أن ءيش ال

 ةمدقتبو هبيبحي 000 عاجوالا ةرثكب ي يا مرغملا بحمل

 عيش ْق 4همقن نع مشد : نأ ةبه ١ اهتياكب هتاذ

 »* ةيدتغيأ

 يمن ةدابعلا ومخأو ىظعلا ة ةدجل دأوتت انه ند

 رّونتيو هللا ىلا حورلا يقئربو ةيدسجلا تابحما ىنفتو
 ةيار لح رت و5 تايزءعتلا ىيشأب ناسنالا رعشإ 5 لفعلا

 نهدلاب يسار ا ل3 م : وهو ي فأأ مالكلا اذه

 و صال 15 وك ةيورم يساكو

 عيطخسإ هيإ ةعيفر 3اس ذلاوا عزه 0 0



 | نذل نا ا

 نأ يسن اي كيلع. بجو هناذب اهبل غلبي ناس
 ريثكلا عوسإ كبحري ىتح عرفتو يلطتو ىلاست

 ءيث لك ىلع ردانلإو سدنلا حور نمٌّوامللإو والخ
 كعلطيو هب نيئيغتسملا عيج ىلع هانغب دوخي يذلإو

 نم كيلع غبسيو هيف ينخلا نيمثلا زنكلا اذه ىلع
 يكل نمنلا ليزا ةدابعلا فرع ةسدقملا هناحارج

 تيرلاو رابح نم لف شت كافرا ل
 نب ركتملا نع يف ع يزوفتو ر وزلا هانمأ نم

 نوينادسما اباهجي . ةدباعلا ةعضنملا بولقلل ةيحومو
 انه. ةطيسبلا ةزفاطلاسولتلا لب كيلو اا
 نيعضاوتملاو :ءاعولا )نأ بيلا هللا لال
 ني ربكتللا نيالا ىع كس ا

 ءاينالا نوصمشاو اريثك نوار نوديثك 2 ٠

 نولخي نوداكي منا ريغ ةعيفرلا نوبلطيو ةصبوغلا
 لها ةطلاخم مماطنل جملا عوسي مالال ةدابعلا نم



 يناثلا بابلا 04

 نطابلا يف مهباق فمي اذلو ضرالا تايزعنو ملاعلا
 عوسي رمأ نه ناك امب رعشي دوعي الو ةفاذم دقفيو

 أ عفنلا نودي ال ريك روماب نيم هارت . عيسملا

 ا قوكذعاو افنان اكتم نواع# اهنم لولقلا يف
 م نورند#و 537 ناولكا 06 ايرورض ن اك

 لل را كيف فبما !اعواوب اني ا[ طيش ناك

 لع ن ودجيال مهنا ريغ رابخالا بلط يف نوصتتسيو
 اماط مهل نوغمس أم نوعبشي الو ةحاؤلا ةجاملا: اذه
 ىلا دبا نوغلبي ال هبيلصو هنالاب عوسي نوبلطي ال
 ةقذداصلا توهاللا ةفرعمو ةيقينحملا ةنطابلا ةوالحا

 ةطسإوب هتوهال نم ادبّرتي نا ردقي ةدحو عوسي ٌناذا
 : لاف ذأ" سلوب قدي ذل هنا رعش اف اذهو هبتوسأ

 ساوق ) < جيسملا يف ةنودكم ملعلإو ةمكحلا رئاخذ عيجج »
 دكا ةيرشبلا ةكحا كاوقاتب نفك اذلو:.(

 ضقا لل ينا > : الئاق همالإو جملا ةايخ يف ضّورتي
 معا



 | 1889 نزحما رارسأ ف

 أياو إو جيس عود لإ مكفيإ عيش فرعا يا يتفن ىلع

 #*:( 1:1 روق ,! لاك 57 اصم

 ينص يبرضأو يسفن 5 ان كلذ يربتعاف."

 يجوو كينعت الروما يف ةلخادملاو ليطابالا نع
 يف نالا يغلاب . بواصملا عوسإ | ركلات 2

 نوي زلا لبج ىلع وف ةيعمب بالا يلا سإو ا
 ديحولا ةنبأ مالال يعجو نأ ةّراح ةبحم كيطعإ ن ؛

 يفرش: 0 اذه عا هنا 5 75 2

 حورج يف ةنيدجت أم نال. ةكرايملازيالالا) :ساك"
 ناو اذه اك لاعلا ىله كلوصح قوفي 2 عم
 ىلع وعسا أبجم فلم نك اهدار م | عوسي مالأ

 « تاقولخما أ عيمج يال ا نع من حانلا كبت

 عوسإ م هل 5-5 كبح دادزإ كلذ 0

 ك1 ظففب لربما ضع مابعناب كركف ابيف يلغشنو جيسملا

 عوسب ةايح يف 0 ام ٌّنال.ةعاسو موب لك فو لب



 يناثلا بابلا م

 نيران ام لك ةبوذعو ةرازغ قوفي هنالإو ع
 + م 2اس ْق 1 نيسل دنلا ميلعت ْق 0

 لضفأ يف 5 ةرقوملا ميدل | عوسي م الا ّن 0 ةشم ةحابو

 مالا ّن اذا ةرزك تاني م نيسيدنلا م الآ عما نه

 و تو وسل مالا ا 55 ل 00 عي

 صلخلا تو ا هَل ١ ىدل ةلوبقمو كك تاذ انيك

 كرار نا كالا هلو يف دنلا سوح: لح هال
 لق 5 ةةطلاصلا مهاعا عيت ىلع مزفاكبو مايا :اطخ ةريلدلا

 4+ ايان لا غرشغل ةسدقم هي ىض ل لأ ذ ا

 هيراتخم عاجوا َّق وفن ريسملا حول مالاف هيلعو.١

 اهمدشو اممق كثيحح نه يا 0 هجوأ ةثالث نه

 35 اميدئاف وأ اهر 7

 قوغي لاما صخفلا وال انعق ثيتح نم أمقوفتف

 رد اهبدش كثمييتح ند أقوفتو ٠ هللا نبأ ١ هنأ ذا عج

 ىئافلا هن طف كفرشل هريغ نه ارا عرسأ ن 00



 + تاباذعلا دشا تناك اضيا ةتاباذع اذلو
 سنمأ ءاندنفا 5 ينعأ أهراغ كثيح نم أ|ةوفتو

 انام بن نيغ قعأ توك عوسي ترالزتإ ذايرشبلا

 ةطيغلا ظ لوصمملا انل قلسأو يدبالا ثوملا نم

 :. 1» أهدجتو ةيوامسلا

 او ربتعيل نينموملا عيمج هيبل ناسلب: وعادي كلْلاذَلَو

 اىلمات قيرطلا يرباع عييت“ 6 »: الئاق هعاجوأ ضع

 + < يعجوك عجو نم لله اورظنإو
 الو كليماأ نو روع 5 َّي ا 4 . /

 ةماج نيعب كتروص ماما نوربعي ٠ كيلا نودفتلب

 ةنوثيأ دل لعل نع نورظنب لكلأيو فاج بلقو

 رثاكا لكما ' ذليولوحدلا فاد عار

 ىلا اباذتجا نسحا ماعلا مومذخ#و ةولصلا نم

 ةيوامسلاو ةيطالا ليتارتلا باردا ىلا مهب ذدجت اهم ةحاسلا



 ا بوو و و و ا وو وو ووو وو سوو ورب ويس سب هس

 ينابلا بابلا 0

 دقو كيلع ءاننلا يف تقواا ضعب نوفرصي دكلابو
 بيلصلا ىلع أعم ةليطتسم تاعاس تنأ تي ٌرهخسأ

 تاناهالا نم رجب ةيس اصئاغ مصالخ لجال
 7 عاجوالاو

 كيلأ تغتان ال ْىل 1 انراصباو انعامس نيا

 نا ثيلن ال اننال كيلا انعجراف ثاذتلالا ضعب الإ
 يف انل اهترباظا يتلا ةعظعلا ةبحلا سنو كنم دعتب
 ظ 53 ابطل عا وع تدباك كنا ةكرابملا ك كم ل

 سانا لكل: نابل لبق نمسا دياكا هلام يلا
 لبق نم اهمدباك لب كتاذب تنا م.تفلخ نيذلا

 ةاصلا نمر ةيرتكا يللا كبمشوءةصاخملا اكينا
 كلاذ ع.و ةرضاحنا مايالا يثو ةئيدنلا ةنمزالا يف وبلا

 ةلما لا رصانعلاَن !١انبواق ةبالص ىلع نيوتم كولو

 مرا 7 خبل فب كواقو كتوا تزاها

 . هتبالصو يلف ة ا ينشلا أنا ١ يل ليولا.5



 ل نرمل ر اردو

 ماتشلا ٌتنخا نم ريئانلا لك ثأتا يذلا انا يل ليولا
 ةميظعلا عتملا عومي يصاخم تاناها يلق يف لمت الو
 يدسج يف ثدحي حرج رذصاب رعشأ٠ ةياغلا ف

 بح لقا اف . ةياغلل ةيسافلا يدرس عاجواب يلابا الو
 ىلع نزحي < ال ةباقو ةوأسقب ل الا ىر؛ نم

 « كلذ

 عجوتن الإ انلاب ايف صعب انضعل ءاضعا 51 نأ

 اذامو . كلذ يف لوقا اذا» يبر . املا انبلق قّزغ الو
 لع نايحالا صعب ْن زحا اذال ٠ سعتلا انا لمعا

 يسورعو يفلاخ أب كيلاع ينزح قوذ تام نانا

 ةلطابلا هَ ع تي اذاملو .تئاملاريغلا

 اصلا ىلع كل ذع يناطششي ل 5 ينطشنب

 نع 0 امان وه ىل إل 55 | يرعش 55-55

 5 بجو | هلاعفنا مدعو كيالأل ججوتلا

 كوضلا ىلا ليملا عيرس ينوكا يباجنا ام "1

 44 6ع
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 يناثلا بابلا 6

 عمدلا مب نعرخأتلا ريثكو بلاثملا نم رثأعلا دب ؛دشو
 : رح ه:لوبيو يلق ةبالصل ةياغلل را يبر مال ىلع

 أرنا نا ثبلا الف عشختلا ضعبب ار ارا هيرو نينا

 نطابلا يف يباق رعشي الو ادبا مدغلا لأ ذاق ضيا

 10 دلك أَي 0 أ ةلمأك ةبوذعب

 تاباذعلادهاشا يلا قأةحتسالا بجو ةمإ )ع ءيش لعاالو

 ةنويللاو عشدتلا ىلع ب اخت ةسوبيلا و ايدباك( يلا

 عجوت | 0 مليا يقبا ما يح ناصفنت الآ كاذ 5 هو

0 4 

 قالا ةياغلا يف نيمالا ييبح عوسب أيف :

 دوحولا « 1 نأ ابن عايد ةومللا عقتمم بيلصلا ىلع

 ةسادنلا يّلكلا تقولا اذه يف ينفما ةبييكلا سفنلل
 كحو رج حلاو كلذاا ركذب ا!ئال ًالافنحا لذتححا نا
 يف ركفإو يناذ كانه ىسنا ىت يبح عجوتب ةعساولا

 عضخا كل ةدشلا يف لشفا .دوعا الف طتف كلعجو



 5 رطاقملا بم طل كنتدارال

 ىلا حاب 537 ناب فرغ بزاز فانك
 لامحاو 42 لأتلا ّنآلا كمشا لجلال ”نارخالا
 ناسنالا ةنكبي ليلد م 20106 نود نازحالا
 فرعي نازحالا لاهحاب 1 ذا ١ كل ةبح هب ربظي

 + قحلا بيلصلا ٌبحم
 ويه كالا ثمل "ل او بر ا“ باق هيلعو

 دجلاب لاكم كنا ذا عجو كل اس لاعلا 0
 يل ريغ تاومسلا عيمج قوف عفترمو ةماركلاو

 منير ٠ ةكرابألا كعاجوأ كانتا نأ دج دهن ظ

 نمز اهيف الصاح تنك ىتلا ةلاهماب كربتعإو ياجوا
 انابمو انايرعو اقوثومو ا يا دسجلا يف كلا
 اموكحمو كل كاوشالاب اللكمو طايسلاب امرك ليوا
 و ورامو ارتسعب تلكم 3 اتأعنو نيل عم كيلع
 انت يرخاو كب ١ نر جرات عيججلا نهد 3 ذو

 سس ب ب مل



 يناثلا .بابلا ا

 يجر ةليلع فد#/كاذو كننعي اذه .'ةرازمو الخ
 دنع تييدرا بلعلا ]2 الاورج قدك
 ةعفاو ركذ نع لفغا نا يل تالت كل ةباكو

 عيج ةئنماب لينالا لقح نم 1 ةكأو ثحاو

 ةبيوعلا كلاعا ير ابيعاب فنكم ريغ كلاعاو كلاوقا

 كعاجوا نيتيلقعلا عارذب ٌبح لفعاب قئاعاس لب

 ظ +« يكعالخل ةرورض نك اهدال كنتاناهاو

 ينٍجَرْخ كبئامم نا ناشلا ميظعلا عوسب ايد ١

 كلناناها ّناريغ سدفالا كمسا ريقوت فو ناذالا يف

 ينمرضنو ينطشنت .ىلجال ةلمتغا ةيسانلا كتاباذعو

 ةبحنإو عضاوتلاو ليما ررصلا ةسرامل مارضا دا

 ىوس كيفربتعيالو كبئاجت ريغ مرحي نمن.ةلباكلا

 كتوم.( 55 غرأ اكرم يك نا هيلع كماظع

 رلاغا ىف يقع تنازل ١ يطرنغلا نو عينشلا

 .يث لك قوف اهيلع حدمت نا بجيو ةيلالا كنردق



 [ 1 نزلا نازاقاق

 تاخياوتلا ىلع ريصلا ضفرت مل كلذ عم كنا ديب
 « ةمحللا ةياغ بوبحم تناذ كلذلو تانعللاو

 اركاش نكوذقنموملا اها كلذ فاول
 هللا نالذخو ديدشألا هرقفو عودسإ عضاوت كا

 ٠ كتاتيضو كدئادش عينج يف كل ةيزمت اهل رشبلاو

 لضفا ثنا تسل لاطبلا نالسكلا دبعلا يهسملا اهيا
 د رابلا وه قاك نافل !نسدفاالوا ةلاذاس

 ةياو تنا لمعت نا بجي اذاف كلجال ارييك لقحا
 هللا نبا وه ناك :ناوس.:لاهت هل عون ةئئال ةئاذلا
 لف راقتحالل افده راصو اذكه 000
 نايحالا ضعب سانلا كرقتحا اذأ ةرارب ترآ شل

 كلاثم ىلا رظناف ةءادرلا ريثك دبع تنإو كوكرتو
 هب ةيدبالا ةركذما كلت ىلا ىلالا

 ةياغلا يف بيبحإو ليدجلا هللا نبا عوسب اب 1 إ
 رثكا امبإو. كلذ ما كتيظعا كليف بمجحا اهيا



 يئاذلا بابل 614

 كيورخلاول كلالجأ ارابنعا

 اوسلا لع نينلاحا ادلك- ربتعا ال 1 نكلو

 ة كلتتظعو كلاج ىرا يناف . قحتا يف ةدايز

 هر ولا ا كيسي ةكالذرا هلال ايفل
 لصحت ملف ةيئاثلا اما دبا كيف ةغباث ىلوالا ةلاحتاف
 1 حج كروصنا ىف | يناف كلذ ن ع ًالضفو تقوأ ا ابيف

 353 ذا كيف 52000 هأط ا نطابلا ف

 ةياغلل 0 مه او اطخ 01 نم موصعم

 دق ياياطخ لجا ن 0 معن مرماظلا يي 0 و

 4* 28 كرم قلي

 ا نيزك ال دا لا يدير اهون 5

 ةرقبلا اع رزقنا كلل نك رايلا كلج كلاذا: ىو كك
 ايحا ناوه يقوشف . ةبكأ 0 :اف كبحت ل

 كعبتتو اهباق 1 0 كبحت ىت ١١ سوفنلا وذه عم

 ّى طوةسل اير كنا كشل 7 لكامل اع لا



 16 نزل ا رارأ

 كراع نا ذا . ظعالا يدجمو يحرف تنا امنا "لب
 يسفنل صالخ كحورج نم ًالكو كسولكو يلاج
 يبقا عتس كنا يح يحور وي ينايح معن يلايح كنومو

 نرعأ يال جرفل ١ ليم كملا ذا كركذتا ل نا

 دياكي نأ نأ دارأ يذلا لا 5 تلعب لحما غلط

 5 ياياطخ نع حرب اهدباكيو ثتانلكلا هذه

 4ث كلذي نموأ

 عومدو رم 34 اراجتو اليل اذا يباسف زب 1

 . ةملالا همالإو يديس عاجوا ماما ّيدخ ىلع لمت

 « يكلمو يديس تو»
 قزم فمسوب هنبأ صيغ نمايخاخل بوقعلإ نا

 لمات دفع ءاكيلا نم كننا نإ يكميا نإ
 ِ»* ميل الا يفيق ثوم

 امصتنم نيماينب ةاخا ىار ذا فسوي كلذكو



 يناهلا بابلا 21

 ع ردشي و ةعمد ْدَسَو لاا 2 ريعتسأ غيانأ

 3 دزع ئديس ىلع ةضيفا [همد دجا ال اناو هيدي

 +« ملالا هتومب

 نع ى:دصي الو يادصق نع دكا 0 الف

 يلا ديزب كلذب ةناف تارفرلاو عجوتلل يئاذ ميلسن

 اللا

 يلجال نيكلا ةمد ّقارها ير ّنأ يرعش تب
 ا !كرعتم 01 عومدلا صعب هيلع ضهفأ لإ أنإو

 عيتج بلق يف لمعي حو حونأو يبا ١ ناردقا يني

 + يابلا

 بلقلا ناش نم نكل عيمجلل خال 0
 ابامعا دل ننمتلا ةفطاعب كرف لع ني 7: داقملا

 «ي ىظغ وعن يف ةبغر لب هشنب

 ءايض اب ةفارأا ةمافعلا 7 عود 000

 ازه طخ 3 العن تيك لولإ سكشو ي دبالا دحملا



 راي نرحل رازنفإ يف

 امجوت رئاعشب يتبالص نيلدتلو يسفن كثرالف . طا
 ركن انيصرم الاطتولا يبق 1 لغتشيل . ةيعا
 باقيو عاضتالا حورب ةيدءاب_يعفن كقفارتلو كالا
 لك نرحب ربتعت ىثو كالا كف عيج يف قومنم

 لالا ىلا اهقوش مرطضيل ٠ عاجوالا نم ةئدباكام
 م ولاشيبا هنبا نع دواد مالك يف ع 7 ةيعفا كلام ثوملاو

 < كنم اضوع تمد يننيل اي مولاشيإا يب اي “يب ايف

 «(5؟: 1 كول )

 يذلا هنبا توم لع تداس ةيونتلا دواد ةبحم نأ
 يف بغرو نزب ٌةتو» حب هنأ ثيحب ه دطضب ناك

 ىلع 2ك مف . هل23 يف ىسب رانك نه ضوع ثوملا

 ةتدباك يذلا كتوم ىلع قفشإو عجوتإو نزحا نا

 رثاتا نالع بج ٠ بيذ ويغنغ بيلصلا لع لجال

 7 2ك ىلاضلا نسل الا ب
 قلطملا قّرصت تحن ليل عرسأب ماعلا يل بهو و
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 يناهلا بابلا 1

 نكتلو ةطوبغم ةتيم ىسفن نذا تلف : 7

 لك بار 1 يملا كرا ورخا
 كعم توملاف. هل ةحار كيف دجا يناعجاو

 كنودب ىقبا نأ نم يدل بذعا ةروصلا نه ىلع

 كيس كلل 1-30 يع تضفر نأ كنا ١ ةدحا او ةعاسولو

 بهذا يلا يأ: را يا ظالما ريشي: أم تيسج ومب

 ةماخرتناو ةيرح مضعأب يبا كانهو ةيربلا ىلا

 كحورج راثا عيمجج 1 بنت نم راكاو ميلالا كتوم
 ينروضا الو دحا مويلا يناكي الف. ةنطابلا 0 تذلبقب

 ةيزعت لبقأ ال ىلال شيط لفأ ىل :ببديو ةيزعتب

 يديس مالا ىلع ءاكبلا نم ينعنت نا ةيشخ قئالخم
 لخادلاو َج .رافمما لها عيج اي ينع اودعبأ: ةياغلل ةّرأ

 يببح - ًالياق  ىبأل .نرمإو ةولغلا! سلاجا يتوعد
 لل ابو قل نمر ناةدلال جل بجتلا قول

 م ىلا

 نايك يذلا ريغ ينيرعبو ةغشني نا دحا ٌنلواحي



 [ 1 نر رارسأ ف

 :ىداخ وو أو سمثلا اهتيا اي ىعم اوكبا
 لكلا عج تارا بحزولا نهوانبر 53 دق موهلأ ن 1

 يسنكي نا بجاولا نم ٠ ةعيبطلا عدم مات ني

 ةلياج اعاجوا هللا نبا دباكي اتقو دادحما لاجم عيمجلا
 ءاكبلا ريغ ينعسي الو اضيا لكتلا ينكي الف .رادقملا
 يردابف .حورلا لسإو ايظع اًتوص حاص يلا نال
 يمنا كلبك يلمغإو ةسزغلا عومدلا اهتيا يرداب

 يسفنأ يدمنسإو ٠ تئاملا بيبا يديس دسج ىلع

 حرذلا ةلاحج موي نيلعا نأ قنا يل ةينطاب ةبور
 بيلصلا لع قاعم وهو ةيبح عومدل ن قلبك نحت
 ةيمايق نوت يل >1 ةمالسو ةحار رقم هربق ىل ن ىكيلف

 ل ماو ندور 9 اك ةيابن 30

 تنتوهوهجا تف



 انلحال هتاذب عوسإ ةلج يزلا بياصلا يف

 يسب يذلا عضوملا ىلا ةييلص لماح وهو ا

 اضخلو لوما ٌبرلأر يشع أذه ربتعت نالا أني اوه: |

 كيلتكلا لفث تحن قوم رابلا عود اذوه اه

 ٍةريةحلا ةبشفملا نه نضتحي ةنأ٠ ماعلا باذعلا عضوم

 شدخلا ةاماكر قولا اذه ثحن قو 4 4 7 يارذب

 ةريثكلا ةدسج امرت عيمجو موشن ةفيكو طايسلاب

 عضوملا ىلا هللمح داتعا دق ناك ًالتث لمجيو . ةفاطللا
 ثوملا مس كدض قاب ءرا يف صالخخ غن 39 ياي نيعملا

 “ب يدبالا



 داهش زارشإلل 1 نينموملا 1 سا 7 4 8 ريغ

 3 ده. تمل اطال اوبلص مل م.كاله
 كيضفف . هلع نوكببو هل نوعجوتي 0
 ”الره تف 0100 و ىلا ل حا فود 20

 دي حرف ل

 ةعادوب 0 قير ٍط ِق مياحلا ب ءرأأ ر أسف

 ناك يبإ ١١ ماشروأ جراخ ٌةودوفي نا كرتو ٠ ةهظغ
 ةءافعا 8 20 لهو نيناعسلا دحا ُق هيلع ى 5

 عامشلا ل ةا ماي و صاخمنا ةبعش هل َه ةدع ١ يذلا

 ةنوؤوسل اوناك نيذلل لع حرمت و اهئم ةوعبششأ يتلا

 الو ةككئالملاب ره لو ةلماعم رش ةولماع مهنا ولو
 ةعرسإ عيضتو دعا نودب مدت كل تاننيما

 1 ةياغلل اناغ | ار 3 ةدحو لمحو نيسرشللا 5

 صخ#ا نأ ىلا ةنا ديب ل | نيش حو لبقو



 ينادلا بابلا كن
 عصا مع دل

 3 كرش 1 نيرا لا تاع اركلاو دج حارفأب

 نع لدعب 5 هب نينموملا 0 هبهالا تافازعسا

 هئاقدصا | عومد نب ةثعل و 538 01 اصلا قبرط

 ةثادعا ثأب ردع الو ريذغلا عمت كا ةباجي ال لابي لو

 لون ة دب يذلا لمعلا نع فقوتي مو لإ 00
 0 تنكف . ماو هتاطتسل يفملا نم 1 لو هند

 مدقتي شاملا نكاس ركفلا رح ةحإو ةلا> يف اباد

 راع ةيواستم حورب لجو ةريخالا بانعلا ةحناكم ىلا
 نط شع ناك 'رلاغلا: نم ىلا الام الب بيلصلا

 ةدارا ليكت يف ةبغر دشا بغار عيوببل 25 لرالا 4 هيبأ
 يذلا انثادف لمع زاجمنا يفو لزالا ذنم اهب موتحلا هيب
 * 3 مالا ةطساوب كلذو هب ٌةسفن مزلا

 انللعو 0-0 ام عطأ تلا لاتملا اذهب اغمبن ايل

 لكلام وس تارا نمد هوت ايصال :|.لعت مابا
 عوسي كاما اذوهاهف <« ينعبتيو ةبيلص لمو هسفنب



 يقر نة انرارسالق

 اهتيا ايف. 'هبوعش ةامغ ْق عسي أعرو م مالا سي 0 هللا نب

 ل 3 يفعل او 18 كذيشللا انا ل نيمالا 56

 فيرشلا ةدفاوب دنقا فتيعضلا وضعلا اهيا ل كيلعت

 مزه نادل : ةيزبالا ةداعشلا تازكلم 1 م داشرأب غلبتل

 نه ىثخي نأ ل يغبنل الل حرفلاو ةداعسلا ُق بغرب

 اهتباناوابلا ىذح حا ءنماضا ان 0 كلو هدا
 يلسا ةقياخما اهتيا . كلهالا ليبس جنتسا ناسنالا

 يدنح داهج دهاجو ةقلاب قطن يضخرأ فوخ

 ناسنالا غاب بياصلا ةطسإوب ٠ ةعيبطلا رهق يف لساب

 دهلا ليلك ىلا ىبهتني نازحالا ةطساوبو صالخلا
2 1 0 ” 
 هببجو ف رصبنلا ثدرأ نأ تنل اراع نم ل الف

 0-0 ربصلا لاك كل مدقيف . هنيعل ةيشا توم

 قكياضلا راع قانتعا كهعيو قيرطلا رعوأ كلماما

 رم لة



 يلابلا بابلا 90

 >.ةنم نيزملا ال

 0 ةريكلل هيل د لح عضاوتلا عوسل ّن نأ :

 نف . هلم يف ءاكرش مريصيل نيرينح ديبعل مانو

 0 ىرب اتقو سانلا بلا, لاتحا ىلا قوتبال اذ

 ريغ نعو اه دادعت ال تاناهأ ملبق نم لة راهلا

 + قانقسا

 هيلعو هلم ةكل. ىرب ام ربصب لهي دهاجملا ّنا
 دق عيبجلا برو كولملا كلم لب فيرشلا كلملاف

 فيس الو هب سرت الب ماعلا سيئر ةبراحل م دل

 ةييباضلا حالسب ىف ماحمو ع رم هناك يع ف

 + هئابحا لجال هيلع | ثوميو بلصيل

 نأ دارإو بيلصلا ةيار عم ةلجلتا وغ مدقتف

 أةمسح ملعب وهو ااا ليو ةسا كانه عف 7

 ” يافع وتلا ناكل )نهانا لع فا

 ةينخ ىلا ليشستس هبءلص ةيهخ ّنإو عرهاب تازهت“



 [1 6 نارمتا رازعا ْق

 ماعلا 2 بيرق نع هب 97-- نأ ذأ, ةم 5و لج

 ل اعارباب ضرالا كوأم عملا خو أطو هاك

 دنع ةمّركم ص بيلصلا ةيار ّنا ةقيقحابو 4 ٠

 نيصح روسو مفعل مدجم يثو نييهسملا دانجالا

 3 ةولسسالا] عب نم

 ةنتنملا ةريفحلا كلت نء ةبرثم ىلع اذا كلأتهف

 الماح عومبب فو نيبقافملا تنجم ةيالمللا را
 1 ةررشن 4 ولج نيذلا تت عياشو سر ردو ةمياص

 بم 1100 لع انايرع عفرو 4 هيأبن نمد لاح يَرع كلانه

 ةودد نأ 0 كلانه ' هيلاص لجا نك ل در

 ةبرع ةونعطإو 007 ةور“!و بلص هعيش ع

 ردافلا وهو هل ةردفال لجر ناش رارشالا هب ءىرزساإو
 فلن ةي رشبإ ةيزعل لال 8 كلامه . ءيش لك ىلع
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 لاا بابا لاي

 نشدو لسدنملا هدسج ةسمالع ةورحلا عرجت للعلا

 عيج ا كلانه . نيمألا همد هقارهأب هبكصلا جيذم

 ىلا هباذ مدقو ومالا ىلا ةريثملا ميدقلا دبعلا نيبارق
 . ماعلا صالخ لجال يمشث جميرا تاذ ةمدقل هيبأ

 بياصلا ةعاط وهو طوبغم عا زد نان منخ كلانه

 ىلا ةعم داقو سودرألا باب خو هتوب ثوملا رهقو
 + لعارخا يف بئانلا ّضضللا اهباذوعؤللا ةداعسلا

 لح دف اطنخ نم *يربلا عوسي ناك اذاف:ه

 انكر ككيلشا اهنا كلا لاذ دوي كشا ل اهبياض
 قيليقس 3 نئابكأ طار شه ايل خو ازتتكا/يازل + كنا
 +« ي دبالا بانعلا لدعب

 هدا ول او يمان اب ةماعلا ىعللشللا
 ءاوكبو حرتلا راما ةنغب ني ةيف رسب: نت نكلوتانازحإو
 قالا: شيغنانا انل رئيسه انا ..اعفان ابيات وعلا

 يف ةكراشتو جسما عاما لجا نم بعلو نز> يف ا



 دلي نزلا 1

 نييذعم لمالا اره قنا" نإ 1 تالا
 ريصق حرت تقع ناطيشلا عم مدخلا يف دبالا ىلا

 هيدأ 0 ادت قلت ذلا را 3 يق هب معن

 اعربتب يواهسلا ككل[ ظعا دجم ةياهإو ىلاعت

 ىظع اباعناو اعاجوا | عوسب 7 لجال نالا لفت
 عوسب مالا ىلا اتفتلم ةيتقولا تايلسنلاب يردزتو
 ةدم اولتبا نيذلا كيلوا ّقاشلا نيسيّدقلا قيرطو

 وع ةليذع ايالبب متاح :

 لوزت ةناها ّلكو ربعي ضرالا ىلع نزح لك
 يذلا ةأفاككلا دجم قبيف ءامسلا يف [ما٠عيرس لظك
 «اهلا كاهن نا قيما كربص لقا ةالظم تفوت

 سدنملا بيلضلا]ويزط' كلين ناب قالا

 ةعجوملا بواصملا عوسي ةروص كبلق يف لمحو

 بسح فيعضلا كدسج مس ةعاجا هب يدتفنو

 لمع يذلا هللا ةدازال ةبيطب عضخا ٠ كتعاطتسا



 يلادلا بالا 1

 ١ لك ة فن مدرسا كمال لجل ةيك لاذ
 0 | دبا اردقلال كنا: كب نعي
 00 تلمح نإو 00 1 ٌنخا ىلع

 ا مل نكلو ' ءاديشلاو كيسا عيج

  كعابتا يف ةيظعلا كتنابج ىلع حاينلا كل قي
 كيعجوت ىف ةمظعلا كتواخر ىلعو ا د نْيِدَص
 ىكعو ةايا كعابتا يف ةديدشلا كتدورب ىلعو 5 هءالال
 ديكس ايبا اريك كّرعا يذلا وه هل كركش ةأق
 كيتي, كلجال توي نا دارا هنا ثيحب قئالفما عيج
 ايل بول هنا ذاءيربلا هتوب يدبالا توملا نم
 دم لل اكلاه .نوكي تيك .لدتال تنوي عيمملا
 ريغ رشبلا اياطخ عبج نع يفي نأ ةنكما راكم
 لك نم :ئربلا..لمحإو ا هللا نبا جسملا عوسب
 *« بيع



 ناو رارتلاب ل و و

 نورشعل و عبارأ 0 الا

 0س داملا

 عوسي انّير بيلصب اير خان نا انل اشاحخ نحن اما »
 8 انييايقو انتأيحو انصالخ هيف يذلا جيسملا

 ( 1: ةيطالغا)

 ةسدقما ةسيكلا ارب قطعت ملأ لاوفالا يف ته

 ىتأأ لاوفالا يف كه. نمد اما طلاع اهم

 3 ةلضاف ايل بفرْأ | مالا تاقازقسأ عب مص اهب

 17 ةعيرشلا نيبار 5 عبتج 3 قوذن ينل مال الا

 موسي مالا ْق نال ٠ ممئاضفو نياق تاقازشسا

 عربا ءادقو سيلا يفيفحا انصالخ هبيلصو يبسملا

 عوسي برلا انادتفا مالالا كلتي ةنا ذا يرشبلا
 هرقل نسوا انل ا : ع هيأ هلل قوو

 ل يبي بي-  -سلسل اللمس مسم ضر سس و سم م م



 يلابلا بالا 0

 كنا» بولصالا صلل 4ءالك نم كلذ عضني اك توملا

 1 يتلا را . ا

 الر زخلا ريكا تداوخل 11 ةييعا هللا ةفارل ايفا

 عيمج نم صللا تررب ينلا ثيفملا برلصلا ةكربل

 هع نيسب رثلا عج لوا سودرفلا ةتلخدإو هاياطخ

 نينموملا نييهسملا عيجج عوسي تارا كيد

 درر رللا نرارسغكل ملك دما كيباضلا ةمالعإ نيموتنوملا
 هتومب ةويحلا ىلع نيلصامملا هنالاب نيدتفملا عسملا مدب
 لاحم نيمشتلا هعاجواب نيب ذهل حو رج نيفاعتملا
 دب هتاناها ةطسأوب ةماركلاو دل

 عناد. تلقب. مهتم لكو . نينموملا عيج لتي
 ةسدقملاو ةوالحلا ةريثكلا لاوقالا كللت دنعاو ثوصو

 امأ» 7 هلا عيج 10 هللا ىدل ىبشالاو اح

 + يسم | عومي انبر بياصب الا رن ناناغايش نخ

 اكتر الج ا: داو امزانرتلا اهوازتيلو اهولوقيل معن



 "ا نرحا رارسا يف
 ناطيشلا يزخو بولصملا دج اًئاد اهب اوهلتلو ابيف
 يدبالا صالؤملا ءاجر ل اونو سدقملابياصلا عافت 3

 +« ثوملا ةعاس يف ةقيثو ةنث ىلع لوصاو

 ميسملا عوسإ 2 ةبلق ثذنن نأ يىوط:5

 لمانلا ةطس|وب موي لك اهيف ضو رذيو عاجوالا ةيدشلا

 رذكبو ةبياص لم نأ ىلوط . ةولصلإو ةءارقلإو

 ريصب لغم يذلا لجرأل يوط . تايضرالا عيب

 نطابلا يف موهو موه نم هل ضرعي ام لك نوكسو

 لجأ نم حرفي نم نال ٠ عملا عد لجال جرافإو

 نه برييو دسوملا تاذلهينم عنميو ثشلا يف عوسإ

 ىتح عضاوتب عيطيو ةيئاذلا ةتدارا كرتيو تاماركلا

 لع عوسيب يدعي بياصلاب رن كاذف ثوملا

 ظ نم عوسي فرعي اذهبف .ةبحلا قح ةبحيو بيلصلا

 ال 2ل/ انئقباطم يق اندابتجاب يا نك ةبحو ةصخي

 ظ «اضيا ةيبولا ةنامالا لي ل



 يلاثلا بابلا 1

 ىلا نع يلد فانك يتوكل كفل مخكلو 1+

 الا طة ناجل اا ايام الزلم لاي وم
 عيمجا اههغي ال يتلا بيلصلا ةلكرس صيوغ مظع

 وهو ةنم نوبرهيو بيلصلا نوهركي نيرثكالا ن نا لب

 ٠ # ةيدبالا ةويحا ىلا يديي يذلا

 روع ولع ادا ظاويغلا !بياقلل]" منان (يف

 عيج نع "ىثانلا فعضلا ءاقلت بهم ةوق ةيإو كيف

 [نح ةنيث ةويح عرجت اب ..باقلا نازحا هاجتو لئاذرلا

 سودرغلار اهنا عيج ق وف ةكراب٠ عرج اي .ةعفان ةيهشو

 انل غوسي الو رشبلا اه دجتتو ةكئالملا اهمّركت عرجش اب
 نينطوسنم نيعازذبألا اهنئاعنو عرو ب الا اهليقن نا
 نا دعب هللا عم انملاستو ١ ارارحا انرص كتطسإوب اننا
 كتطسأوب قاب ناطيقلا 'ديع :اويقممل ءانبا انك

 نا . ميجا كا نزخاو 3 ىلا ب 0



 6 نزلا رارسا يف

 خوبشلا ةوقو لمارالا ةيزعتو ىراذعلا جاتو نيفرتحملا
 قارا اهعو ناهزلل/ةةكدز نابشإ ةنيرللا
 رمغلا نه لجو تارا

 تايواطلا ذفنتو ءاسلا رينت “كلنا :ىسشلا قم عطسإو

 لارشالا فيفتو_لبادلا فنحن« قيطابشلا كدا
 : نيعضاوتملا عف عفرتو نيربكشملا عضو ر رارئالا حّرفتو

 و رهنثال ةيارو ةبيتع ةمالعو | انيع ايل اي

 تلج كنا . ةءازق كو و 95 ادوع 5 8

 فندملا هللا نبا كيعارذب تددسو:تإوهملا كللم

 هدام ةنا. .نم لظمتو .نابلطلا اميه معلا كيلا
 5 ,اقر يم كيابل تعضو عضو يا قوعساكا

 . ةمالاو مداخملا ٠ ةدّيسلإو ديسلا . ءارمالاو كولا
 :ذيلتلاو ملعملا كيبل بهار! :قيتنلإو فلا

 سنج يأ نمو رم يأ يف نينءوملا عيج دخت! كلو

 جسما عوسي لجأ ن» كنوكرابيو كنوح“بو اوناك ١



 يناثلا بابلا 1

 »* اسجباانا نادت اعل

 ةسينكلا يف ام لك كرابتي هب اكرابم ابيلص اي:7
 ثونلا ةجرد ىلا ةنييكلا يقلر. ةبو٠ اع ءيش نه

 زءراكلمبر للا قوملا ن م م يرانا لهطول ذر

 5 مباذملا نيزات هبو ناردج ما ىل 1 ا يذلا

 عرش لدسح ةيشد لاما ْق ع .رآب 1 ءاص أي:

 ! لسرعة كلبا راجت واضعا ةقاجو ميسملا

 طباع 0 يذلا

 يف نفدو ريماسمب داو لسرلا عوسسب مدي ٌرحا

 تايببح عبراو2 كليعارذ اةيرتومللا ضرالا 0

 ىلعو ءامسلا ىق..أنم لك ًالماشو كيلا اب نجم ماعلا

7 :0 

 عون لك وق قوفي .ةباغلل ان
 بازعلا ىثخي الو نيطايشلاو ماعلا ره اما

 9 ةليرف ةيزعلو 0 جون كل (ةناكيايا

 « ثأملا دفعو ةويا 7 زوع ا ةدش



 6 نر زازش ق

 عوسي ةراتخا ةياغلا يف ابوبحم ابيلص اي:
 ةفرافي ملو كا عضوم ىلا هيبكن» ىلع هلو ميما

 عوسي ما ميرم ةفقإو تناك كبري . ثوملا ىت>

 ةلدجلاو بيبا انحوي. نيلتلا عمو انزحأ ةئلتم

 اة

 الك ينونانه انئادا نسا يقي وكل
 يساقلا يودع ىلع ىوفي نأ ةيشخ نا واليل 5

 ةسدقملا كتر دقة ينو مايا

 ءاجرلاو ميما ينال يدلل

 « لجال كييلع ثأم يذلل ةلءاكلا

 فمما .يث لك نعرداف] بلطلا انا
 صاطن كلامو كما.ءا دعنرت معلا نا اه ماركا لك

 ذي ةبكر لك لجان خخ كلو مكالطاب ات
 تارجججو تاما كتوني مدصتبشلا ال ضرالا لاو اللا

 2 ديطولا

00 
 اس

 نينحا تناو:قعاوصلاوب كوعرأا للتو ناك 5



 ينافلا بابلا 6

 غو ةفلاثملا"نكامالاو بورما يف أجل: نمآو نيرخ
 ما 0 هلا راطخا

 ىلع للعم ركمو 3 ةراشلا 3 ادة اص

 5 2 ةبحو 5 ادوع هل نع دأ ل 7

 | لمهبا يلا .ةردصو ه:مج ىلع ةمربو ةبلق ىلع ةبتكيو

 عيمج يق يلع فطعتت نأ نا ةرارج كلاساو ىوذغ كيلا

 ايسدقو اييايوخ ما ةاضعا عبج ن تاغشو ا

 يبقي يكل ُثديح ام يلاعإو يلاوفا عبمجو يناوحبتر
 عيسملا عودسإ هب ينعأ كب يلادتفا نيل ط3

 »* لجال 5 ير

 قوذ عفترملا صالخملا ةرجش بمب لآ يلي“:
 كذ ورسلاو اعافترا ورالا 0 0 0

 ةبوصخ ةمركلاو اية 0 "لا ةلخلاو

 ار رارمحا دورا راند سئفبلاو ةوالح ةنيتلاو

 وب اريثأت ريفاقعلاو 21 ودالا عيمجو ةيعفلم بايطالاو



 7 نرحل نارا يف

 يزهو عاجوالا نكساو داسجالاو سفنالا ينشن كلنا
 ةافاكملاب رأ ريالا دعلو ءأ .ةشالل ٠ ءاجرلا ب ببثو نيكابلا

 كيلا يح نم لكلو نيبئاتلل نارفغلاب لذكمتو
 نع ديبالا ع ةعسأو ةكرب غبسلو ةمحرلاو ةيمعلا عزوتو

 الو مييلق عشختو نيلاضلا ىلع كلو قريضلو كلل

 ف ددبت ا نينموملاعيج ىلع ةيزعتلا تبز ضيفن لأزت
 ةويلا غرم ىل رطعلا روهدلا 0 أرنا قل ضرالا ُْق

 صالخ لجال بولصملا جيس | عوسي انير ةوقب ةيدبالا
 1 م

 قاروالا ميظعلإو ةوالجحلا يكل ا بياطلل انبا -

 تلن دق كنا .رثكت ٌةرامثإو عقدن ةراونا لازتال
 ل نع عبج ىلع ارش تغفو نادل ةبصق
 هل عمسو 2 0 مسأب رذنا | ارح هند ءمالالا انل

 ةيلالا ةطلسلل ًالالجا 2 كل دجتتا باوص لكيف
 م« كييض ةرتتسملا



 اننا كيابل 2-0

 سئانكلاف ٠ كتردق ةمس ناك لك يف مت كنا

 زياه دلا . يراربلاو ندملا .روصقلاو ةربدالا ٠ كباعلإو

 . فونسلإو جارإالا ٠ ناردجتإو كييبابشلا . باوبالأو
 .تاليشرطبلاو لاحلا-جناذملإودفإىرلا.روبنلإو عراوشلا
 ةموسوم مب ةردنلا ىلع ناسن الأ ل نسال ةصالختاو

 ظ « كب

 ساملالاو ةضفلإو به ذاب : 1 3 0

 ,عانلا ناتكلإو ناوجرالاب تفلت نإو ةم |, ةميركلا ةراجحإو

 ا درولاوروهز لأب 0 عرخ اول | ةسا

 رصتنأو كيعارذ لع رمت يذلا ائيداق ة رود 0 نهد

 كلت د نودو أ كل مدقي باوص لكبف كب

 دوبيلا ند كلباصا لق هزل ةيفنلأ مارتحالا قئالد

 قيان ال ةعينش تاناها جيسملا ا 59 39 ةرثكلا

 اي هيعفرو هداجما يف ممسللا عوسي سدقملا ديجلا



 حس سس ببييبحبيبببببم_ __ 2 سجس م يي

 ا نز#ارارسا يف

 * هعاجواو 2 2 ةيكراش

 ََك رهو كربقوت كرقوي نأ ردقب م سأ نال

 لئاضف ءابب اناد ل 03 أو كلالي قلي اديِت

 لكف . بئاجتلا ةعناصلا نيسيدقلا ةردقب وا ةكئالملا

 ءافيتسا نع نارصاقو كنود اه ةمارك لكو خيش

 تاماركالا ٌلجا كل يغبني ةنال ٠ كيظغ فصو
 ةرازغب انيلع ةضافملا عيبسملا عوسإ تاناسحا لجأ نم

 مج-لا عوسيب كداحتا مود لجا نمو رادقملا ةليلج
 « هو. ةعاس يف

 اذا: اذهب: ةضاخ ا تفررعت قيالصلا ةناك) نإ رف
 مأقو ةاللسو ةجاحلا ندم لع ةقيدص قيدصلا راجا

 .ريخالا سننلا ىلا ه:رىض يف حو ٌوتسإو هتمدخت
 رغب تاس ياكل تايفل اي كنار
 ًالوا وه كللمح يذلا مهسملا عوسي انديسو انصلخم
 كلوعاتذ ناب رأق وب ثنا ٌةتأبق مع ك0 م ىلع روصإ



 يناثلا بابلا 5

 قيدصلا اذه رءالا رخأ يف كرات لو كتلاخ كلوبق

 ةفاسم ن. كلاحو ةهظع ةفارب كقناع يذلا نونا

 هب 0 عوسإ م الجل 53 نما ةعيساش

 يحم نأ مث ١ دسجما نازحا يف ربص ةارم نينجا
 ةظريكب وركشو ةهنث اف :نودادي كيقداصلا بلضلا
 ريظي 15 ةيدبالا تافاكملا بهاوو نازحالا بلاغ

 ا ل سيرا تجب ولة يوطلا يل رهبؤملا هذ اج علل د
 «بيلصلا ةطسأوب جيبسملا عوسإ ىلا داو نيذلنا

 1 أيت ةياهب الب طوبغملا بيلصلا اهيا

 نا انل يغبني دفل ةيحورلا ا

 1 ركفلاب ك نام رجبمل ء اتنيعا بصن كلعوف

 15320 دوجو مدعل كلدعتوت+دقإ نالئيدنلا ب, نعود

 نبظ هيلع كيا أشارف كذخت او ماقال ةيكبأ)

 1 ءءابنح لبروهزلاب انيزمو اب ,ا الأ شأرف م 5 جرجا

 كيعمدحا بصتنإ ن اان ل كنا : 0 انقل



 تنس سس سس بإب | | تك
 رق نزلا رارشايف ظ
 يال 00 ظل

 كدحو تأابتف كياع 1 كيعارذ نيب 2 . راسل ْؤ

 ميره نم دلو يذلا يطالا سدفملا عوسب دسج

 مدي مضنتو سّدقننايهوةطبغلا هذهب تيظحو ءارذعلا

 ىبا" يعدم ةطوم تلك اكلنا“ قش عضم يف موكلا
 يذلا ظعالا ريحا جيذمو هعازن يق نين دفا هللا

 اناياطخ ضوع هيبأ هللا ىلا ةباذ ميما 4 هيلع

 برلا دهع ثوبأت كثننأ. 31 رعرا ثاذ ةمدقت

 ةيواحا ةيبهذلا رحل تنا ٠ نيدعلا *ىثدم يواحنا
 جدا ذملا يقينحما ريسملا عاش ليج ينعأ يف ملأ

 ةيواس ثاريخ واحلا يلعلا كلملا زنك تنا.اناجال
 ل ني يا الك ضرالا رئاجذ سدقا هيف عمااو

 عيجو كوشلا ليلكاو ةامدملا ريماسملاو برلأ
 1 د ةحيغللا هحورج

 كنااكا غلفحب و كم 5 هللا كلم نأ 006
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 يناثلا بابلا رق

 كرف لع ر ضردال ةلدتم انادي وا دكت تاريخي ع

 كل رججتت بإوص لكبف ٠ ةرخافلا ةسيفنلا ءايشالا نم

 ىدم كمسال لترتو كيظعنو حرو لكب !هئاج ضرالا
 م« كياع وصل الالحا ناحاو ديثاناب روهدلا

 الاغا ددلؤا ةيلؤم سفح لكلا نال[ "لوغحلف

 لوب سيدنلا عم لقتلو سدقملا بيلصلا نع بنك
 نا انل ىثانخغ نمغ اما +: ةسدقملا ةسيدكلاو لؤسرلا

 انصالخ هيف يذلا جيبسملا ع انبر بياصب الأ رين

 + نيمأ < انتمايقو أنتايحو



 نورشعلاو سماخلا لماتلا
 برلأ مال ورك ذي ند ناسنالا ايجي يتلا رامثالا ُْق

 انيف ةريثت نا بجي يذلا فورءملا يو

 له ل يذلا عيسمملا عوسي انبر ف مكسوذنب |يركتفا>
 متنا |ولشفت ال يك آلا ةيدش تاذلافع ةاطفملا لبق نم

 <« |وذعضتالو

 تاريخ ناسنالا لوني عيسملا عوسي مالاركذننا ؛١
 انرباث اذك اهريئانبا ريشنو::اموالخا قوذن ةلبَزخ
 عدو مااا تيا را ةقيةحابو ٠ طاشنب ةيلع
 راكفالاددبو 'نازحالا ليزبو-ربصلا | عيل ٠ ىللالا بح
 ةدابعلا ةضاير ةنإو٠ سدنملا عد لا ل لمجو. ةسافلا
 اياطخملا نارفغب ديطولا ءاجرأ | ىلوبو سايل درطب ٠ ةنطابأ

 نسحتلا وهو :نامزلا )امنا اون نع ضر
 ,اجرلا عطق نم هيقي هنوم ةعاس يف ناسنالل نانئنط

 اتي وةبيببل



 يناثلا بابلا 6

 لد ك1 . ةئونيدلا مويل يالا لدعلا عم ةملاسيو

 ظ درطبو ٠ ديك ا لامحا فنفننيو م اولمم

 برديو.ةيد.سحأ ءايشالا نع عدربو.ةئبدرلا راكفالا

 يفنبو١ سوا مغ نع جرفيو. .عاضنا يف ٍعوضخ ىلع

 ٠يرايتخالا رثفلاب ؛ ريشلو .ايندلا مه ىثزو رهدلاث ات 1

 .ثئازلا تابلطتلا عمو ؛و٠ةيناذلا ةدارالاب نارثكلا أ ةامعإ و

 ةبغر ناسنالا ُق رعسإو ٠ ةيانل قرشا طشنيو

 تع ..ةيعنل | 3 عل رخو طيهشن .حالطصا
 ةيزعتلا ىلا

 8 رصبتلل ماكو ةيوخالا ة ةتففش وأبي د .ةيوامسلا

 رضا ةنازحاففخيو, ةلبقملا ةتيطبغ كيزو :تايللالا
 ٠

 اق و5 ةيمويلأ ةاياطخ نع يبو ميج رأي نم ةنوصنو

 3 أرفاو

 ادابع اهردق 3 ههنملإ وسم ./ اتقن "ا ادنل

 1 ل ال نويضأ| 1 أهيف انلم اتو رنأونب اهانرقو

 .هربغو تاريثلا كلت عمد ةذم يري اًرهاز اضئاف

 ك0



 ةمدخ ةعطتنأا سفنلا هب رعشتو ةهعت آم اذه ٠8 :رثك

 اماسل ةظفاحلا ءالتخالل ةبحلا ملاعلل ةضغبملا هللا
 * ضرالا موه نه ةد در خا بلقلا ةعضاوتملا

 ريكا دلل شع شوقا كلل مالا 855

 ريضلا رطبو ةليضفلا ىلع نافل لف ةكئالملا و

 ىلا ةرارما لوحيو عاجوالا نكسيو ودعلا تمجاو
 جسما مالأف م ةويشلا عمشلو نيشنفلا عدربو ةوالح

 لئاضنلا عيمج ”لمو يّرسلا هللا زنك ةقينحماب ص

 وع ةسأر و لك ةصالخو تهارلا 5

 ناسنالا دوحم ضعا م يرعش ثيل نكلو :

 هللا تاناسحا عركذت يف ةيخارتو هبلقروتف منجا انو

 أهر دق نأ دحا ردقيال ثيم نمثلا ةليزدلا ةيظعلا

 : +« ارنع ريبعتلاب مصفب وأ اهردق

 لك فت ميبسملا م مداخ 8 كبلأق ىلا 5 عجراف

 .ةلئازلا ةلطابلا ءايشالا نع اضراع كل هللا تاناسحا



 نيب

 يللا باذيملا رد

 بلل عوسب مالا يف 1 دال يللا نكات العر

 00 2 نأ كنا : < نظم كلإنب دلظزت) كل

 0 م ب يذل ةدابعب ت ع هللا فدانادسأ

 لهو 0 أي ىلاعت هياذل 1 3 تما م تاريا

 ادركشو كاياطخ ىلع تمهد ىتهو . نطابلا ْق

 ةصاخ كيلعو . كنتقو لاعتسا تنسحا هللا اياطع

 ىلع هللا ادبا ركشن ل كنا ىلع ديدشلا بائتكالاب

 ال كنا لب انثال اًركش رادقملا ةليلوا كيلا هتاناسحا

 اا املا , فايق اًركشر وركشت_ نأ ندتن
 نا نه ةلامصإو كل يغبنيف ءاننلاو دمحلا يف ةلك

 اهردق هتاناسح ان دقلو هللا ىلا كبيمللؤ عفر" نأب دودج

 44 هأبقن الأ نه كنكمي أذ نحب

 امئاد كل .لبسيل ةمظع بئاجع هنئالخ نسح يف كل
 اذاهت هل. نازكشلا ىلا ةسوسجلا ءايقالا ةطسادب ءاقلرال



 اا ّك دزه را ردأ يف

 +« ثانسحلا عيج قلاخو كنئلاخ
 باقو ماس راقوب هللا ةمدخ ىلع نذا فكعناف

 كلذو ءامملا يف نوسيدفلا ةكئالملاةمدخي 5 نالذج
 يتلا ةرضاحا كتلاحو يهاولا كددج عسو ىلع
 ىرحألاب ايست نا بجي ةلبقملا ةداعسلا ىلا ةبسنلاب
 لاتيو سنأتب نا هللا ىضنرا كلذلو سفنلا نجس
 كل هبح لفع كلذب كلر بظب :امكل تنوهو باضيو
 ارذاك نكت الف . اريثك لأتو لع كللجال يذلا تنا
 ضرالا لع عوسب برلا عند اهاك بأ سقت الو ةمعنلاب
 دو# أمعنص يتلا ةمظعلا هللا لاعأ ءان انيعاب 0 لب

 يف كييطعي فوس هنأ بيرالو ٠ ناسنالا ريذخ عسأو
 نالا ةبركش نا كلذب كدعو 5 ىظع تاريخ ءاسلا

 1غ انيما توما: ىلا :تيزسإو نضال تار كل ١
 بلا

 لك قيفست ةوسج ةليذرا ليا ناركن نا :



-- 

 يناثلا بايلا 4

 هلل كس نال ىعادل زق وامل تقم نا.قانغسالا
 نمو' ٠ ةيطالا هتانأسحا قال عرو بانب هللا ركشي

 ايي نمةلثمو نيك لأني غ ايفا هيل يشب عفتري

 رمال هنا يرمعل . ةحإو ةنزو يطعأ دق ناك نإو رخارتب

 اياطعلا ضعب ناسنالا صعب و هللا ل زانشب نأ مظع

 ناشلا ليزجا للاب اماليلق اثيش دعن نا بجيالو
 نيكسملا ءطاخملا ناسنالل ءايشالا عيمج قوف عفت درملاو

 لدب ىلاعت هأ ةمدقب ىتئال ءيث ةهأ سيل يذلا

 * هيلا هتاناسحا

 نشا لك يف نكمل ديلا ناك ايزبعع هللا 'نكيلف
 .ةبهي يذلا ليلقلا ظعتسنل ٠ هأوفالا خل يوي

 غباسلاو لكأ| بهاو وه هل ءيث لك غلو دل

 بلطي ال هللا نا . اهنا ال رتاريخ ناسنالا لع

 ىلع انئال ارح هللا بالا 1142 نا ىوش ادم

 ءيث لك قوف ناسنالا ةبحا ام اذا ىتح ءيش لك
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 ا ديبالا 0 006 عيد هيأ 5 ةظعو هوس و

 ميما م ءالإ قركفتلا اندم لأ 2

 1١( :7 بين ) ؟ةقايلشا لإ 0١

 ناسال د واو الرع ةيبشل بابحالا ةملاكم نأ 14

 سفنلا نيب ةيفخما يف ايلاغ ثدخ: اه فرعي نا

 : سيلا ةلوقث ام كيلاف هيلعو بولصملا عوسبو ةباعلا
 ال ىلأ٠ هريغ 5 كاطا الو 4 ايلا يبيبحل انا

 يدل اهتيلكب يلاذ هل بهأ يلاو هاوس بحا نأ ديرا

 مورأ الف يلا ليبي هلق نأ بيرالو يب م هتاذب وه

 عرصاب .نوتسل كب هريغاللا يراظناب تفتلا نا اذا

 دقو لب. لجل بلو ايلات يذلا



 قب

 يلاكلا ا 6

 البق ةعباطظ نا - يح لذ حورتلإو حور لاب ىستكا
 ل10 كرار ىالار ناتي /لئطومو ةراملكاف
 كاذ ذا ثبهذ اهم ينال ٠ ةيشخ ىلع قاعم وهو

 ةنم ثبرنقا مويلا كلذكف عيضر وهو هل دمجحال

 #4 ىيلجال 0 وهو ةياع يبال

  ىل بهو يذلا يب 00 لاوحالا كه 3 ف

 فرذاذنا . ىلجال [ةح ةتوموهملات و ةتدالوب اهيلكب ةتاذ
 نيمثلا ةمد يتيطغي مويلا. ةيكلو ةقفشلا عومد ؟رارم
 توملا نم ينيجغيل ثول ةتاذ لسا يذلا ينبحا اذكهف

 غرفتإو ةاوس ءيش لك نع ضرعا نا يل قحي الفا
 ينبحي هازل ال يذلا وه هأيبقلو هب ىوظماو هبلطل

 “ب فصو, نأ نم عا

 ينعفدي اذرح يون ماع شو لكلا (ا]اكأذ

 ينم بلطي و ةمالا كفن! قاتلا يلخادلا بدا زان

 سيل نال افلا ميمح نم ةقباطإو اهياع :محشا نأ



 [6) كحل
 رارسأ

 ءاينلا ري بينكي[ 71 رثه لثم ةفلك ءيش

 ةك نأ ذا هل أو رعشا نأ 5 ءل نسحأ 5

 5 5 عت .يتأأ هو ناسنالا قونت.هالجلا نوت

 ميسم هك ير نيضدبس راخقثالا غوسي ال ا

 5 اهلل بلص. اضياردو لادا يمالخ نع

 خوسي هنأ ثيحب ( 16 : ةطالغ) ما لسا
 مع « ةفايتشأ 0007 : ةفثب هَل لوقا نأ ىل

 سأياال ةيظع ةءالح مالكلا ١ أله ْق ىرأ يل

 نالا نطفا هيإ ثنا ماو أعم 8 ىش ع لوصحتا نهد

 يناف ءأشيب أه لفيلو يبيبح 0 طقف تشل أمتعسوب

 الطاب كتي ال هنأ ملعا

 3ك نع 0 ىو 0-01 مودل 5 ا

 دل نيو “| قف هلك يذلا ك كيلو ركل د 5 اص

 يتلا فيصل 10 كلت 3 وميفي ال عيه 91 انين

 هللا 6و يدل اهنكلو ةلايج مونلو ةرئع 9 حوال



 هر

 يناثلا بابلا 6

 نو ذبالا“ ةايحو .ل[-ل]: الخلا انهي ا! هوا لكحل
 هباع: .باجيو اًديغ ًالهاجت ناك كلذ تفالخ زكتفا
 + هللا ءاضف

 ثابن ربلن يه الانا : بيبا: لاق: : 5

 رمعطو ةنم بيطا راال جيرا يذر طعم هناشلا ميفع

 0 ناسنالا المات اذإو موعطلا رئاس ةوالح 00

 ةهئار اهتم ثعبني نواه يق يك نوت ثيح هبأق يف

 نمو عاج دال وم يفشي نب ٍقيلخ يو كا

 ءاود اهيف دجت كنا بيرالو ٠ لئاذرلا عيج فعض

 ككنضن يبا رورشلا عيجج هان قرفإو ةيزعتو كسفنل
 اهو 8 ضورذلا ىلءرباثت نا كل يضنتي نكلو

 تيدققا نأ كنال اهب.ءادتقالا يف كبلق انك

 0 ديح بيلصلا ماعلا ةطسأوإ وهو يلايحب

 .ةيداه همم 0-0 ةليضفلا لبسي 8 تم دقتو ةيذل

 . ارهاظ :يَلقَو 4نيع يدي را يلأ ١ هانا و منكلو



 0 نومما ناسا ف

 يئاح نال وضرب نيراتكا 0 يع _ 8

 ممولق فان 3 ومب 07 ةوتال ى د ميد | ةهفن

 ال ةلطاب روما يف نيكبترم هارتف»٠ 5 يضفي اك

 مهئاقش يف ركفتلل ماتلا هابتنالا نيهبشنم اهيف. لئاط

 نم صاختلا لبس ةفرعمب نيمثم ةيمويلا مىتاجأ يتحإو

 عاج الأ :خزم مجال ةتيناع ام أما ١ةيتمزلا رورشلا

 ع ال ا .اردان آلآ : نوركتفي الف ةريثكلا

 نا: كلا لوقا داو اديان ركل
 0 لجال ءيث ل 5 نور دقيا رو ذلك
 عمت نوابعب نوداكينإالو رج ءايخأ ْق مهتدارا

 نوسعن ءايقشا 0 ءالوبف مهفاوشأ ميمنت ١ باعتالا

 مهيلع اهإو . ا دادعتال تاتيكبت او موه مهشيع صنت

 هدو لاي وتل مكاطملا را ام نودجي ال مهنا

 ءانشلا طودارا ول .مهنال ٠ مهناوتو مهخارن ةشل | ماله
 عضاوت 00 3 :اكل معاوها نم صلو مالا



 يلاثلا بابلا 6+

 اودادزإو يالا يف ةيفتخلا ةيفاشلا سفنلا ةيودا ىلا
 هي ىلع ر وصلا |ىفعتو املضنو مال لا نه ةّونب ةوق
 نوذكعني نيذلا الا ابعد :ىقوذيال ئمالا نا.تافيضلا

 ءادتقالا يف ةيدش ةبغر نوبغريو ايلم اهيف لماتلا لع

 ءافتقا نسحيئنمو اهنوكردي نيذلل ةويح عج اههاف.اهب

 نالا لاني ةنال .هلعف تاذب ار ميصي اهرأثا

 +« رظعا دجم ىلع لصحي ةرخالا يفور فوا اعن

 ا ا لتخإو كشاوحا | 16 | عجاف : 0

 دج اريغص امسق يالا نم كلل ذخ و *”اضوض لك نع
 ةنركذ ام اذإو . هتعاسو هتقو يف يف ءانتعاب ةلماعت
 كمجتو هنعط ةرالح كيف. تيظع نوي. لك اذكه
 مدنتلا "ليغ .يتالا : يف :كنالا كلمات يف كمرضإو
 اهقوذتال تاريخ نه عبج ّنا ريغ . لام و يحورلا
 «اهناذ ىلع ةسّدقم ةريغ ةمرطضملا ةبحلا سوغنلا ال

 نيينالعلاو 0050 ةيعص ره حوأت يف ىالاّن أ



 ا[ هم نزلا رازسا 3

 نيننلا ّنال.نيعرولاو ءايقن الأ ةي زعم 0 50 ابنا كلك

 رمأ لتاق ت ىبلطي و5 اهتاريخو ص رالأ تاما ىف وع

 نوغلبي :. ألا ىلا نوبفقيول ةيضخشلا مث دئاوع

 ةهدس# : ىضلو اعلا رقم ن 0 ةنطأب كارلا اه :والح

 هاو و 1 ة+ذع ةناشس لأ كاذف هنأومشو هلئاتوَو

 ينءاح أب 2 كوفإ وفلل كهف . 2 ةدابع يالا

 فيشن )< نيدرفنت فووكلا ءافخ 2 رؤصلا ةفانكأ ْق

 : يذيمالت دحال ةتلق ام ابلاغ ديعااطو ( 5: ؟
 نكت الو < ريماسملا مسر ىلا رظنإو انه ىلا كدي تاه >

 + يعاجواب ءادتفالا يف اعاجتن ايوق لب افئاخ انأبج

 سقي © 2 لديحو || هاولم اضبيا دي ىئالخل حول

 تايزعدلل هثار اكا مدع م ظعب 0 ردقبو عسأو || نيعلا

 2 ْق ينفر وزيل َ دادزي كلذ ردقب ةير كيبل

 ثحب ةنطابلا ةإوق عيج يلا بذدجا ينال غبلبلا يبح



 يلادلا بابلا 1

 نماء اهباوناذب 0 اديني ز ةداانمدا
 موه رقتحاو يق فرا مايهالا 0 ع ذأ رظفاأ

 ظفحاو كلفراعمو 1 دصا نع دعتبا ٠ ةلطابلا
 كلتا ىلا يشك نوم ارب انها كن
 كلتب ينبحا ١ دج حرج بابب : ةفمل ىلا نا ||
 5 ياوللا تاسيدقلا ءاسنلا اهب ينةبحا ىتلا: ةبملا
 ىلع ما ناش اره ءاكب لع نيكبف بيلصلا ع العم
 طيور ديجطلا» بما هب كل 3 |ذإ/.اهديحو
 يربظن 2 يت 3 نأ بم كبلق لك نم
 اهردقاه ةادقتو يالا فرع 3 ذأ ف تعطصتسال

 +« بدلا رظع نع مخ عجوت هلا لش نا ذا تمحم يبلق يف
 اذلو رورس يا ينرسن 0 ا ؛:تلليواق ا ىأ هنا

 عجوتلا ضعب ولو كل عجوتا نأ ينيطعت ن ١ كلاسأ
 لك يف كب مادا ءادتقالا ىلع ردأق ريغ كينكيزاف
 يفيع عفرأ' بيب اصلا ىلع انايترع قلما أر ىلاف: ءينث |



 0 نزحملا رارسا يف
 نا ديرا ىرغصلا هحو رجو ودولك نم لك يثو يلق
 ةحإو ةدابعب لبقإو نضنحا يلا مث رظنلا نعما
 لخداو ةداملا كريماسمو تابوقثملا كيلجرو كيدي

 هيف دقري يذلا عدخلا ىلايلوخ د حودفملا كبنج حرجوملا

 نم نما يف نوكاو ةيّرس ةويح اهحا كانهو يببح
 ,ةساو دعساب اهنعمب مالشلار لكل دوق املاك
 لاوقالا الو: تناك. ايا ٌرورشلا :ىشخا دوغان .ينا

 تنأ تيب -نا يوخن ةيحيت مازال رتل

 +“ يعم انكم

 الإ كبنج يف نكشاسو يتنث كيف عضا ين

 "روصو .ملاعلا اذه لك يف نمآلا قي دصلا كنا ؟راهنو
 كلذلو ةيوامسلا دانجالا عينج ةياح ىلع ةتباح قوفن

 كمالا عجوب ركذناس لب :ادبا كاسنا نا لع بجي ال
 ال يأ مالالا كلت ٠ ينعضو يعسو ردق ىلع ةياغلل ةّراا

 الو انيق كفلا: ىقرغست نأ قئالخمل .نانةتبلخا رد

22206 



 يلابلا بابلا [0م4

 غْرذتلا ىلع رشبلاعيج عمنجا ولو امعرلكتلا الو ةبانكلا
 ءايشالا عرج قل زااخ هلالآ اهيا كلزانت نال . طفف كلذل

 للتغا لك ووط ىروتينكبلا لجال, توتو للنابت ناىلا

 +« قواخم

 راظنن نا كلاسإو بر اي كيلا نذا لاذنأف :

 ريغلا كلتم»ب نطابلا ية ةرينتو ٠ .طاخ ىلا ةجرلاب

 عجودلاب ةنععأ. عومدلاب ةوضناو ١ اأاغ كقتفا'  ةفوضوملا

 ْق نسما لماتلا ةطساوب نركب 00 ِىل 0

 مدقنا ن 'أ يبه.م ركلا كمدب ةتيدنفايذلاوهكمالا

 عيد 2 فاخذ ةبودأ اتا ذ اهن» يفتسأو ةدابعلا نه يف

 ينخاملا نمغلبإو او رظعا اًدوذن يبق ذذنت اه ا ئالا

 نم نيريثد نا تمرضا ا قضت هيفا لعتو

 يأ عجودلا تارثاث ”اث مييف تراثا او ثاسي دفلإو نيسيدقلا

 3 لاغا ةطسأ , كتوم هبش ائاذ ينايح يف را

 قسرلا مالكلا اذه ديعا نا يل غوسيف دسجلا ةنأمإو



 1 نرد

 +(11:5 طالغ)«عسملا عم تبلص دق >:وهو روهشملا

 قباسلا نود وه سيل يذلارخالا مالكلا َكاذو
 نيهوفتملا لاعلا ءاكحو نيذادسلا يزخيو ةفارظ
 يناف دعب اهف دحا ىننعي الف > : وهو تاهّرتلاب

 ظالغ ) < عوسي ب ءرأأ تاس يدسج يق لماح
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 اكلتاس لم نا طوبعلا قودرلا كاذا ناك

 مركذتب فنكي لو كد يف ةموسرم ةسيفنلا ةيجلا

 يف هنوكب هباق لك نم حرب نع اًماد كمال

 ناك ام ٌلكو ٠ كمسا لجال ارقتحم اموهثم جراخملا
 المت## انينخ ةرظني ناك ةبلق نزو ثسج ىلع لفي
 تحي ناك أاذلو ٠ رّبسم كحورج هرابتعا دنع ةياغلل

 دسدلا يف لمخ » : مل ًالئاق نينينالا كيبحم عي
 يف اضيأ عوسإ ةأيح ررظنل عودسإ ةنامأ نيح زك

 :1٠١( روق ؟.) « ةيئاملا انداسجا



 يناثلا بابلا 56 ٠

 كل 0 امتنا ينصت كرأي ينشف أ ي دوتجأف

 ا 1ك ثبن طفلا لذنحت ثيح مازالا نه 2 ايبسال

 ف اكسانإ فلات ةرطأو يعف رأ ةيركلب صلقخملا

 نأ نيف رعل 4يف يذلا عضوملا 51 ءابتن الأ نسحو

 سورعلا عم دوب يلوق : مات دشأ كاجال ملا لق نحول

 كلي لغربواسصملا كَسِيرَع اًئادب ِةَرْكذِعَمأ تنإو
 هي « ةفاينشأ يلا و يبيبحل انأ »

 نو لكلا عباسلا لماتلا

 ا 5 اهرال نم !ناتعا لجأ ايف ةعبم 3

 جملا عودي
 (1؟: !يئارم)« يمجوك عجو نم له !ورظنإو اولمأت >

 هل تانادحا عيع قوات ميسملا عود مالا نأ

 ديثأ بوأاثلا كفنتو يي رشبلا سم خلا أب اكمل



 [5 نرفا كلارك

 ركذتنل ائاَذ هيبتلت مرا ؟ققننلا ل مث ن' بجوف 5

 بأق عجوخيو ا ركتفتو رادنملا اذهب اضع اناا

 ديغيو هللا رمي كلذ نال جنم املا ةرازما 1 كيلا

 دع كب ةلخعشلللا

 ءاود وه عوسي حورج نم لك نا نكسب

 مقتل عم ةياغلل ةيساتلا طايسلا تابرضو ٠ سفنلل

 بجي كف ٠ اهيا انايالطخ هةر انام اللا

 ثابرضلا عيج ىلع مخ نسم عوسإ ر كيك ذأ 0

 *طاخما انا يلجال كج يق ايابق يلا ة ةيساقلا احورخاو

 جهملا رثلا

 ملا ؛ يذلا اذه وه نم ءدب <يدأب يل

 0 اهبارد . ملاتي 5 انلاث ٠ 7 0 7 :ان . ازكه

 ءلافماال . لاي 1 0 نم 3 ان : ملاعب

 0 ءىشال نال. ملا ءارنغل] فاق 3 5

 ماسق الأ ذه اهرابتغا “نم سفنلا عجوأ كري نأب
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 ينالا بابلا ا

 ِ»* مأ 1 5 يارب ىظعلا

 أ.نقا دجت الف ملاتملا مونقا اذا تريععا ناف

 هللا نبا نا ذا . ةنم فرشإو سدقإو لقعإو لضفا

 مير ءارذعلا ركبو .بالا هلل ديحولا نبالا ٠ ةتاذ

 ةسادقو ةمعث واجلاو سدنلا حورلا نم هب لوبحلا
 ِض راك لع كاع دقو 5 هت ازجعمو هائاضفب ءىل التملاو

 نه يربلا اذعز هللا ليح هنا اغا فرذتي نا كودي
 ءاين الأ ةنع 1 دقو نسومانلا 2 هلأ راشملاو تدلل

 دكا هذعا دقو ٠ زارإلاو كولا نمسك هنأ هاند
 ءانلت نم وه أيمتو لاعلا صالخ لجال ملاعلا يف ملانلل

 يذم ىلع هيبا هلل يذو توملإو بيلصلا ىلا هئاذ

 + اناباطخ ضوع الملا

 يقينحا نهاكلا اذه ٠ دج ميظعلا موذق الأ اذهف

 اذه . بيع لك نم ْئرإلا سودنلا فعالا ربحمإو

 ةكئالملا قااخو ءايشالا عيج عدبمو كولملا ٌبر كلما



 | 1 نزلا لال يف

 أوضبفبو ةورفتي نا نم سانلا عنب لرشبلا يدافو

 اك ةونفديو ةوتيعو ٌةوبلصيو ةودلحيو ةوفثكيو هيلع
 با ب صن الج كلا ذر

 عيج ىلع أضورعم هلا ياهل
 َج راخا ف ةوربتعيل 8 قه قيرط يف نيرباعلا

 هند اينشيلا قينفوأل عب لاثم ةفصب ل

 « نطابلا

 كاب رضلاو لاوقالا مف لكي هللا كت دشان ركفت
 لجال مم دق كلذ لكف الالا ةصق يف ةروكذملا

 كيد و كل وص م ضع نع ربعيو 0

 ويل هن ةليمازب يع ملكوملا .فالالا نرد كلا
 تسيا كب "لت يبا تاقيضلا عيج َّنأ بير - 1
 كل يحن هتارافتحإو عيسملا عاجوأ ىلا ةبسنلاب ءيشب

 باظنو كللذ' يف .زظبلا ناعمل لع راك
 يق. ةماوماك نكستوا هول عوسإ مالا قول
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 يلاكلا بابلا 1

 تايلستلا ّنال عوسي عاجوا ىلع حونتو رفتلا فانك
 كلمات دنع كبلق ىلع هدحو عوسب اهضيفي يتلا

 اهمّدقي يتلا تايلستلا لع وممتو قوفت ةكرابملا ةمالا
 ه»ةتاريخ هتامارك طسو ؛ يف هرساب ملاعلا

 ررطيو عفن كيدي أم دج عودا ملا يف كنا

 .حرفلا نه نينوينابلا ةدو» يق هدجتام اما. كريمذ

 نال وسندب اطنلم لازي ال كريمخو ريصق 1 ننال
 ! لا زا نط انتو لطب 1 يا ان لك

 « مدعلا نيعب

 ٍةوام رقئحابم عوضوم يف ميتملا عوسب مالا نا
 عراطتو ةمرضنو ناسنالا بذوت عرشم ةءارقو . ةويح

 نع ةيكشتو رضأم علا رجل نرد ةبلق باختو

 عجوتلا ىلأ ب بحملا بلفلا بهوتو ةتبالص نيلتو ديخأرت
 لعلم الع هيف لمعت ا. اريكو.تاحارملا ةطسإوب
 ع ارباب 8 :اكو عشضتل ةلباعلا اوسفتْللا .اإ مودا
 ااا لا لل ل ل رح



 أ 16 نزلا رار ْ

 0 عوسإ م 4 نع عمست وأ و رقت عره 00

 ميسملا عود مس ااهماما نوظنليو اذ لصلا ىلارظ

 ب هيلع 5

 مالا يف اهلمات دنع ثرعش اذا: سفنلا نأ: يزمعل

 عا :اب ةامتحاو علسج هب -- يذلا عجولا كاذب عوسب

 دعا :ظع ةيزعل كاذف ةفلتخحم

 لك كلجال ىناع يذلا جسملا ين نال رظناف :

 : يمامك ءردتفأ . كليطيع برفيضت 200 ةريتعأو ةأيشالا له

 نا ىلع امظع انزج .نزحإو. مونقالا'ةلالجأ يف دب
 1 9 ءديز.ال ةلماعم رشبلا ةلماع ادسجتم ايلا

 عي | قوف يلا عتااوهو لكلا تحن ه والذ دق معا لمان

 وهو هواش ٠ ٌةناخلاأ يف فيرش وهوأر أ راع 2

 ةذيرا..ةقئافلا ةكسإ هر هينا
 ؛ ةراربلا ميظع وهو هوداج . ءيث لكل 0

 ملا قهذ ةهوبطلا . طم لأ ريثك وهو كوشلاب ةوالكا
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 يناثلا بابلا 9

 وهو هلام اوسلتخا . ىنخلا ريثك و هو رئتنا ٠ تاذلأب

 ل را فاح لوقو وع وكلن توإ زادكم
 وهو ةورفتحا ٠ ناشلا لاج وهو هيلع اوفدج .ةياغلل
 . علا يف قئاف وهو انونجت ةويستحا . حالمملا ناد
 قداص وهو ةوركنا .ةياغلا يف بح وهو ةوضغبا

 ..0كرابم وهو ةونعأ ٠ ملح عب دو وهو ةراره ةوقس ٠ دج
 اوكح .لداعوهو ةوفرق دام كانو هاو ةودطضا

 نبا وهو ةهوبلص . يبط وهو ةوحرج .رأب وهو هيلع

 بيلصلا ىلع ةوةلع. اعبط تئامريغ وهو هوتامأ: هللا
 7 ماعمو بر 2 دبع لجال

 ةلعوشلا دوهلا ةنايخأي ٠ عومس# ريغ |ينذ هلأ ايف

 ةريتكلا نجح رو هريصبك لذ عم هللا اهداعاينلا ةنوعلملا

 ٠ نينموملا عببتج صالخ هب ينعأ ميظع ريخ ىلا

 نامزلا نم ةهينه افطنا ماعلا رون رمالا تاذب نال



 11 نزلا رازداق

 هتوف نامزلا نماريس كلا
 « نينموأل يدبالا ثوملا لتف ضيا

 ةاساوب ناطيشلا رهق عوسي ب راأ نا لاجالابو

 ردنا صللا بّوتو ميناس ئارف بلسو ءأزخإو هال
 باوبا فو سوبنيلا نم رارإلا سفنا قطإو معلا
 هلك ماعلا رشبو ةكئالملا رامد نع ضّوعو ءايثلا

 و« ةنم يالا يدبالا صالخماب

 عوسإ قى 00 يذلا وه نه : نان ريعأ :ه

 وه اهايإ نزلي يذلا نارك رعمل# عاجوالا نه جيسملا

 عونب هيلع ازيزع ناك يذلا ةبعش ود صافكلا ةءوق
 ونب نووايئارسالا مث .دسولا بسدح ةوابرفاو صوصخ

 ادي هلو ّ رك تاريخي مانغا ناك نب لا مهاربا

 عئارشلاو اياصولاب توعشلا رثانس نود 2 6 ,

 0-5000 ماطعأو هتاذب م اخ 2 ميسأرم

 ناك مهصالخ يثو ماعلا " ءاج م نا 5
( 



7 

 يناثلا بابلا ريا

 و بغرب

 عمو رةعفر يأ معفرو تازايتمالا ملل زجأ دق

 ضغبب ةوفرقو ةوناهإو ةورتتحا 5 مافاف كلذ
 رشب ردالا رخا يف هيلع |ىكحو اذظ ٌةودهطضاو دقحو
 ذنم يه يب ىلا 4حارم .١ ةريكئ او ١ اوركذي 2 1 م

 نأ دعب 5 أرعنص يتلا غرهابلا تازوتخاالو لزالا

 هتشيع عضاوت ع [ىربتعإ لو 9 3 |وداكك

 رتتحاو رثفلا بح انانفيكتو ديفم دوجم عونب َط هيذجتو

 .جذسلاو نيغضاوتملا راتخإو ْثأمم ركل اقناع افلا

 صرأو جيتا ناطيشو 3 حس ١ كارلا ,أ ضيرد :

 العفا م تأ رهاب رخآ تازجمم نه عنص 2 ٠ رهط
 هعوضخ امامنا انف تقول يف نيبو هللا نبا هنا

 +« دسوملا تاجاحل

 يتلا ةرهأتل ا| تاونلاو تارا نه ع ضوعف

 تاناهالا لدب لجلا قش ناك ةيطالا هتردقب ايدعنص



 د نزحلا نارك ْ

 ةماركو» ةضعبلا لالي بحر اتقن نا
 : تايرؤعلا كبل قبايل عيج

 نايا ال رارشا سأنا دجو دق ءاترسحإو نكأو

 رشب املظع اريعاو افاكف تاسحالا عب نودحاج مل

 مج 14 2 نيريثك اوفل ازا ّرشللا 2 اوهانمي يكلو ٠ ميسج

 ةحوءشلا نأ أ تادانب :وثاخارصب رابلا ثوم |ىبءلطف

 موعيتجو م م ةنييكلا ءارغإو 3 تاقثوتب لوخإ تجاه

 ثوصب |وخرصف ةوادعلاب وي | ! هذ شاك 5 أاخويش

 لوم دقل . « ةبلصا ةبلصا . ةعفرا ةعفرأ » : لوم

 ناك, يت أ تاماركالا كلتو بشتلا كاذ نزح ىلأ

 عيمجو نييأ ١اربيعلا نايبصلا ليلا م :تضوعتو البق

 ىرت كنكف_..ةحئاملا سياكل كلت لإ وعب ممثديشأنا

 ةفرحو ؛نسجوارع ككاو نإ غل
 نأ ىلع اعيج اوقفنإو ةيدرلا معيوطب اعم نورواشت
 اصلا ىلع ةوةلعيو اعيرس توملا ىلا عومي |ىذسي



 يلاحلا تاكل 1

 * :يرب راب وهو

 تثو؟ يدبالا كالب / الها | ١ ميت يح اذلو

 0 واسقلا 35 برلا أوناما منأ ذا جيسملا و

 هللا نبا نع ءيث يف أو وكي و 3 ىقلئاقا اور

 أوعرتخاو رثللا نهد م.عسو ْق 598 مكب 0 1

 ظ 0 0 ةملاصلا

 جما معوسل ريصل 1م ةيلا هللا ةفأ أزل ايف

 ابلغب و ثأن اهالأب أانعضا ١ نيذللا قئافلا

 + تاناذهلاب

 ل
 نيمولظملا عيخ كلذزب مدعي مودم دولا نأ لجا

 ىلع لعب نوردقيال هالبكلا ملعبو ميزعلو لأ ظعأ

 لاوفا ضعب هلفا |ولمنُ نا ةمعزملا ليواق الا لاتتحا

 4 0 "ع ةرئاط

 2 جيسملا عوسإ ماي َ : اهلاث 2-043



 6 ل©ٍْلللالسسا سس ل ا ا رب وويسسوس روووبمم بو يروم رس ربو هروب وبس بسس سل

 ااا نزلا أ رع ُْ

 نا مرج الف ةقاشلا ثايذألا قه هنوقيذي نيذلا
 اهب 0 ةدابش ان كيش رهاطلا 0

 ةب رمالا لوا يف ةعأب قيمالت دحا ن

 : شو بنر

 11 ع دي نش
 ةةشف ٠ ةعنصتم , ةبح نع ةردلاظ ةابشب هئادعأ :

 يرأفأو .افدجم ةنيكلا س و او 100 ةنبكلا

 ةنبمسو ١ةياشملا ةيفّرقو ٠ نويسيرفلإو ةينكلا هيلع
 .”نتقحاو سدوريه هب ازهتسإو . ماحلا ىلا طرشلا
 ظابضلا ةكسمإو .. انوللابا:سطالبب هيلع كلا
 مارفملا ةمتشو ٠ كوشلاب ةوللكو دوذحلا لجو ..ةوقتوأف
 : سراعبل تالئانلا يرإولا ةتنعلو : هوطلو هيلع |ولفتو
 <يرصانلا عوسي عمتك اضيا تنا مهم كنا ل
 اممم ناسنا قبي ل لاجالابو ٠ ( ١"وال : 4 سقرد )
 « عوسي تاباذعب حرف وال ربتحو ستقع

 عضاوتملا نيكسملا عوسب عجول أبو ملوملا لاللا
 ةءابرقا نا ءرشبلا نيب دضاع الو نعم هل نكي يذلا



 يناثلا بابلا ما

 !دفادي نا ممعاطتسا يف نكي لو اون هءاق دصإو [وبره

 دشأ نب عوسي كررت لق ٠ زيغال ةياعن | يكب ا نأ هنع

 قيس لق ٠ هيوم أويلط 1 نكس هئادعأ

 .بياصل أةمشخ لد احوهو 5 وم ةنيد ا خراخ

 «نيصل نيب 1 يدم انا نرخ ل 'ةبأجل نم درو

 ناك 1 44 .لاص رثك ن نا يزعل ٠ : ةرارعو 5 يو

 ةطتسا يذلا داما ناك كيلو بعصأو هانت ىلع

 د ميدل اللعب كنا سر

 فيطللا دسملا اذه |ىقاذا هللا هازخا مناف

 ةنيهم تاباذع ةياغلا دحل ىلوتبلا رهاطلا سودقلا

 هيف ةيك ال سارلا ىلا مدقلا صهنا نم » ةنأ ثيحي

 +« ( 4: 5[ عشأ ) < صرب اذ ةانبسحم (1: ١عشا)

 0 له ربتعاو نالا اذه اي رظناف

 ككفلا نأ صخأ .كلجال هلال نَا هسا يذلا

 ١ ٌماتشلإو مولكلاو ح حور او تابرضلا عبج 51



 ب ااا

 ءنز نيا راسا
 ل سس اوبل راو اع 0 ام ل

 باتب دتاو ٠ قبيطب اباقحاف نوريثك اهايا ةقاذا يتلا
 بكا ٠ هياع ديزمال ريصب اذكه مات نم عم جوج
 »« دبأ راكم عخنأو كبأق حاولا لع كلذ لك

 عوسي ىلا كبلف ةرصأبب رظنا كنا ةيض عيتج ينو
 اراع هتاباذع عيمج قاف تياصلا اذه نال 'بواصملا

 « تشو ةرارمو
 نيفئاولا هئاقدصا داعتبا اريك هيلع ىنك.ةقو

 مزح راغ ناك ةنال عومدلا ؛ 2 نيقر 2 ةيحان ع

 دع يئاذلا هنردح ةأزنمب ماي ارس>و

 ةوادعا هل ع يذلا عج ١) كاذ نشا امو
 ميلف كر 2 مدعو هنوك مخرفو ممئاعشو مميت ايرزخخ ظ

 «رورشلإو عاجوالا كلت ةرثكب 4 هيلع ةنفش
 . 1 يحلل | عوسي ىلات م نالا تفرع دنفف

 91 عجول "نأ قع بجي ُ ١ يذلا 0 ةوملا ني :ذلا

 د ا ناسنا



 يناثلا بابلا ضي

 1 ال وابا رانا ةقيتفلابو
 قئشب وديدش تاباذعب هينيع بصن و تنال

 لاملل ةنبحم كرت الو ةنيدملا باب دنع عيمجا ماما

 + ةأوف روختو عاجو الأ نم رجب ُق ضو"

 ميسملا عوسب 8 بلت نا بجي يرماب 4

 «كل ةعفان عومد ماجا لع ككرحتو كءاشحا

 ةيدسج ةبحم لك كتع ذبنث ناب اذا دهتجاف

 دمت نا قتل لطاب حيرف لك هجو يف كبلف باب قاغتو
 ع موا كك 0 أي نيذلا ءايقنالا عوتسإ يد نمي

 ال بش وزب مسي 1ك ممالك اهنوذختبو 4 ههالا

 :عف ٠ ةيصخشلا , ماناهإو معاجو ١ ءيشال لب ءيث

 كتل >: لاقذ 0 مالا مرغملا نلوسرلا كاذ اك

 ةروص ذخإو ةسفن ىلا يذلا جي ملا عوسي رئاعش م 2

 :!عتايف 3 <بيلصلاب توم 5300 عاطو ع

 +« ( 1و

0 



 2 2 نازرشاب ف

 عجم عوسإ مات ن + لجال : حا زرتعا

 نم كلذ ناك . ةياغلا يق باغ ا كءاشلذالل
 اهانبكترا يتلإو انيوبا نم اهانثرو يتلا اناياطخ لجا
 0 ال. ةقيظوو ةبترؤ ةلاحو نع لك يف 5

 > : لورلا لوشب ام هللا دم اومرحأو الخل
 7 نغأو . ءارف .از اال ندع 0-0-5 الكول عيا

 107 .نيفعمو ةنهيك ٠نييوب دو نان نيد ؛ءارهأو اكو

 ءانبا ةعيبطلاب اوناك نيذلا مدا دالوارئاسو. ةاعرو

 عوسر ةبعنل ارارحا انرص اًنكلو (؟: "سسفا) «زجرلا
 * هتومب يدبالا ثوملا نم نونو هنيذو.#“ أنرّرإت د ميسم

 بيلص وا عوسي مد وأ عون مالا : أنلف ءاوسف

 ثرح نم. دحإو كلذ لكف ينو سل وأ م
 انياعاب :اننال صالفلل ءاوسلا ىلع أنعفنيسو ةياعافلا

 نال هيلا ليقحتو ةعم دقت هل انبحو ميسملا عوسول

 بيلصلا لع: ىلصو» ءاضعالا ضوع نزحو مات س ارلا



 يناثلا بالا ع1

 « ةعنلا كهثسأو أضيا ءاضعالا لجال

 3 دب أكمم اكل | عب مجول 0 ميسملا حودسي كامددتف

 يأ ةيطخم هاب ةيطخا م تك تاو يدبالا رهتي ينمرلا توملا

 0 هياعو 1 عاجواب اناياطخ نويد عيج ىو هنا

 عوسإ ةعت نايبلا ىلا ريظي نا سرطب سي دنلا دارا

 20 7 افيأ جمكا ن نأ: لأق هيمالا ,لضفو سمملإ

 ةغالا لدب رآبلا 08 اناياطخ لجا نم ثحاو

 .حورلا يف ياش دما يق انام ٠ هللا ىلا انيدقيل

 او عساي

 سوفن نا. ايورلا نيل ًاضيا كلذ نعو

 يطعنو هياع ديزم ال ركشب يسركلا م اها ةخرازبلا

 : ةلئاق اهادتفا ةنال ةماركو ادب هيلع سلايا لما

 ةليبق - هلل هَ نتي رخشأو 000 كنا

 7 0 00 15 0 اكوام انهالال انتعنصو ةمو بعشو

 نم ةسدنملا ةسينكلا انما لصن ذا اضيا اذهو
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 ا 2 نعيننض ودب عجل صاغ ىلا

 هيلعو ٠ ةتوسأنب ةلمكو هتوهالب هياع ردقو ”ىنحي كلذ

 ماعلا امام يشمل ْ ناك هللا نأ > : :لوسرلا لاق

 ةلك اذيف اك / ماياطخ مل مط بمدجي ال وهو هسفن عم

 »ب ( :١5 هروق 2) « ةحلاصملا

 عوسإ مات نه لجال اذه أي تعمو تيار دقف

 كلذ ناكف:توملا يماني نا ىضنرا عاد يألو. عيسمل
 سنجو رغ يأ نم ميهاربا نم نيدلاؤتملارشبلا عمم

5-0 4 

 يملا عوسي ملات نامزلا نم مكاسماخ ربتعأ :4

 لوطبط :؛ اع كلذ نال ٠ هملات ةدم ةليدم تناك ىو

 « ةوظع ةّوق ىنازهاو اني ةرابعلا لوو هئانا

 مضنيف ندا ليجأنالا ا ارقاو ربتعا

 مظع رنف 2 ىضق 3 00 انعلل

 لذلإو بعل انيس ةبرجتلا ف داطذالا يو



 دع نرمحتا رارسا يف

 بيلصلا ثومب رمالا رخا يف ابغخو رارشالا ةمواقمو

 ىلع هتاوح هلم نم ةهينه بلع ضقت ل هجولا اذه ىلعو

 + ةقيضو كش ريغب ضرالا

 ءاسم ذنمفنا انيارل يعدل نالا ل
 هتومو ةببر هلا مالا ءاَرَج نم نزحي ذخا سدملا عصفلا

 مابناو كيمالت عم عضفلا لكاي ناكامل كلذو لبغملا
 .ةأطخم ايديا ىلا اهتاذ ةليللا كلت يف ةل ديس هدحا ناب

 هنمأيق موي ىلا لب ةتنفد نيح ىلا رمسا كاذ ةنزحو

 ايح ةيمالل كاذ ذا ربظ ةناف: تاونالا نين نم
 + ذو احرف انتم

 دكلاب هنا ذا ناسنالا ةيطخ تناك اًدج ةمظعف
 ىضنقا و. ىصخيال عاجوأو ليوط نمز دعب اهنع يفو

 + ثوعيو هللا بأ 96 نأ أهتع ءافوأل

 ادبن ايظع يرشبلا#فسفلا نا

 ة- طقسيو ٠ ةتثادح ذنم رشلا ىلا ليغ ناسنالاو



 تقو لك يق ال دادعت ال براتو بابساب ةيطخلا
 ثيحن .ةفرعم ريغب وأ ةفرعب .اراعو اليل ٠ نامزو

 موازي ةفحيإو: ةعابش لو: اهلحإو موي يضقي داكي الاةنا
 نأ (نلماذخ يضر ا ها نييو .تالون لي لون ا
 اليوط اير كل اذو عاجوالا دشا انغيج لجال دبكتي

 نارفغلا نم ناسنالا سأيب اليكك ةفاتخم رشاقوأ يفو
 يال لحال ملئاك للبادل بطب هل عور امير ف ةياككا
 مع نيمألا ةمد قره وهو يكل ف

 لحي نا عيسملا عوسي انديسو انيداف اذ | داراف
 ةالافتتم فم لإ ىش اعاجوا ةسادقلا يلعلا نسج ْ

 انل مدقيو ةيدش ةبوتل انطشنيو انكالهب 5 المل
 هع انتايح مأنيأ لكم وع ربص لام

 نه انييح ام أنعي ل 7 8 ةقيتحابو

 نما دحاال نال . نيمو براجت ةيادمملا ةسعنلا ةوبحلا
 ماطيَشلا .قمءاكم. ف ل و 006 مل دلل الذ اذ

 | يبا7اا0 ثلا 777 حل از ا ايت بت



 ظ اما نزلا رارشا يف
 0 دجو ةفياظوو ةبترو ناكم يأ يف ةئيطخمما رامدو

 أ تقو 53 يق 5 هاد ذستو ةنحرو هللا ةعن هل ءىخنت ظ

 + ةعاسو
 رطاخنلاو نوويشلا نه طشو يي انل يخبنيف هيلعو

 نبي راس. راتسلو صاخملإ مالاب ما ريت نأ

 .ةيفالا ةماهخما: لظ:تحن ادتراثعسا بيلصلا رج تحت

 نم .نال ميلا عنب ربص يف نسا لماهلا نمدنو

 قار اوم عي بسد عبو نكسي نأ يف لالا ريصلا اذه ناش

 +« بمناث يا. اهلإذثأ كفختو انعاجوا
 ميسملا عوسإ | لثمب ءادنقا اذا درتجاف .: 5

 اندلاع ١ كه اهبث انهي ةيوأشتم حور: له نأ يشي دقو

 لوط نم ىكشنت ناو كايإو .ربضلا عردب اعّردعم
 لق جيسملا عودا ن | ركتنا لب٠. نزخا قش وا نامزلا

 ةعجو لاطتسا دقو. ثنا عجوتت امرثكا للجال عجو"

3 0 + 

 2و لدحر ليك نأ فاذنعلا] ند ةناو.كلعَجَو ند قكأ



 ينادلا بابلا 2

 +« ةمج دئاوف ينو |رجا دادزت هلجال كلملادب كنال
 نأ ماركأ نسحأ هللأ مر م هيدأب كناف

 ةكئالملا حّرفتو ٠ ةبرتو خيل لك ةبيطب نم تلبق

 البرقلا يطصعتو ٠ كريصل ءاعسلا 2 نوحرفي ند لأ

 يرخنو ٠ تاناهالا ءازا كتوكسب احناص اجذون

 مهلظو سانلا راقتحا ىلع هلا ثركش نا ناطيشلا
 اذه يف لافت كنا ذا كليكا فعاضتو .اغلل

 نال ةدافلتو رع 5 دبالا 2 دادزنو . قو ع ماعلا

 ةريصق ةويحا لهو اعجاب ةريغص عرضامملا نازدالا

 ريغ ةداعسلاو ةىظع يبف ةيتعلا ةافاككلا اما . اًدج
 لف مره لك هل اديبش دب كلنأ ةنيفحمأب 55 ةيهأانتم

 +« ىلاعت هلجال نازحالا ضعب ةبيطب اهيف

 ال لاعلا اذه يف امولظ. وا اموغم تنك ن اف
 كب ردجالا لب . 2 5- لوو هلل نأب ادبا نظن

 د نويش ل انهاه ان نايم كنوكب 4 رش نأ



 اا نر رازشإ قف

 رضن اعلا 05 . دبالا دل جيسملا موش م كلذ

 ند عرسأ موت تانقلتأاو 0 ءازضلا ند رك اءلاغ

 دئا دشلا يفق فعضن نا نم اذا زرتحاف :ةفينع تاغ وت

 لإ ٠ سودقلا 4تأو جيسملا عوس بح ىلءاهدباكت ىبلا

 2 ١ ينم

 «عاجوالا لاتحاب ودعلا و روق نيذلا نيسب دقلا عيججو

ضفا حبلا نشا هلاتحاب خاسألا نأ
 ناك 8 ل

 مو 0 امكةبودلا حود:و تابثبءيش لك لمحا

 دعب|و ٠ روابلا نم عطسإو' ٍبهذلا نم لاو ٠ هيلع

 هيئيع .يف .ىبشإو.٠ لئاضفلا) ف لمتاو  لئانرلا ١
 .هئادعا لع ىوفاو ٠ نيسيدنلاب هبشإو ٠ جيسملا عوسإ

 ىلع اهابتنا اضيأ دادزيو . هئاقدصا ىدل بحاو

 .هبأق يف اعاضناو . عجوتلا ىلا داب هتك ةنل

 ءايشالا ىلا ايهانو+. ةراصلا اف ةرامسو فار

 يني تام ل د ا

 "لالث يتلا ةيوما سهما ريصلاروذب يه ف



 نانا فايا ا

 انل ةمدقملا ةرا 0 مو عوإ 2 ُْ ةهاعا

 تناك ةسادنلا لا عالالا نه نأ ذأ ٠ .اجذومن

 اعاضتا 2 نيب دفلأ عاجوأ معي ند اليا ل

 . اناققسا ا ةئافو ّ ةزاهطو 5 ريضو اةعاذجو ا

 ىبشأو .اهأفاطعتساب قراو . اهتيودأب عجن كتناكو

 4 يما الماو . ءادتفالا ثيح نم رغإو ٠ اهئأمدقتب

 عي نم لضفإو . لئاضفلا عيج فرعب بذعإو

 نع امعاضيوعتب ةضئافو ٠ ةيودالاو عئانصلاو مو هلأ

 ٍ #4* عيجلا

 ةغياب ةعسإو ةعيفر :ةجظع يه أنيداف مالا

 ةيزعم قنوم ةمرغم بلتلا يف ةلماع ةنونتخ ةولح

 نعرجما ناسنالا نأ تيحب لئاضف ةولمم نيذل

 لازت ال يبف . بجاولاك ١ -_ نع كالملاو ٠ اههظعت

 ا.سال مرضنو بذ#و عجل و 5 ' ةطشنم ةئيدح

 تاحارج يف مهيزعت ن وءاطيف لكلا نورقنحي نيذلا



 رم نزلا رارسا يف

 نجا ىلإ
 نك املا عيج ىلأ ر أ راغنلا حرس 5

 نازحالا ضعبو تاناهالا ضعب عون أبيف 0

 نوئيزلا لبج ىلع ثارم ثالث 0 ةناف . كلجال

 ىتنارالبو .عفوخو هنزل 0 قرع قرع كلانهو

 ةبلط ٠ هيبأ ةدارال اان اعيش عضخ هنالص رخآ ىلا

 لب مييمامأ نم بير مذ هو دجوف ناتسبلا ف دوهيلا

 . ةيئارم ةلبق ةيبقو اذوهي هناخ ٠ مئاقل ل1 شف

 ىلا.وب |وبهذو ةلشب ةوبحسو هوفثواو دونا هيلع ضبق

 ةعاج عم جخباصمو لعاشب؟ سماد ليل يف ةنيدملا

 اليكل ةسارج نسحا ةوسرتخو نصوضللا نش .ةناك ةيفس

 « دحا ةقرسب وأ بربي

 ' اينأنح ثيب ي ءدب ئداب ه هون“ هيضغبم نأ ١

 ةباجالا نسحأ هنأ عمو ؛ 35 هالت نعو 4 يملعت نع ه ولأسو

 ةناعز ٠ ةهلا ةبرض هدخ ىلع طرغلا دحأ هب رض
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 يت كلام اركز انا كو يف اناولا لذلاوامهلا
 اوراكاو ةيجو اوطغف. ريفغ ج 0 عمنجأ دق 00

 بجوتةدم هنأ نوخرمصب مثو ةوطلو . هيف قصبلا نم

 + ثتوملا

 قوثوهوهو عراوشلا نيب هوقاسعصلا زي دنعو |

 فيرقتلا كلذ َةوْفَّرَق ثيح سطاليب ةكممىلا نيديلا

 اوءاج مث مث نمو بعشلا عمو سومأ انلا زواجم ناب مسجلا

 اسال ةسيلاف هوتعم ةلزام ةازنا يذلا س دوريهىلا هب

 « ىلطالوجلا دوو, اولا ءاعا

 ف نو راكيو ه4 ودرب اوناك بهذ امين

 راطخالاب طاع ناكبمهذ يح 6-7 ودادي هتناهأ ن

 تاخارص ريغ جراذما يف عسا 1٠٠١ ةتنيو عيمجا ةضغبا

 تابرض ةباصا امَدعِبَو .اعاجواىوسنطابلا يفَقلي لو

 لماح وهو ةنيدملا جراخ ةوجرخا ني دغ تاحارجو
 ةوفلع مث . ةويحا قل ال لجر ناش راعلا ةبشخ 7 - .



 د نيصل نيب ناي رع ةغ 1| قى وذ ةكلفلا لع

 مارتحأب ةنذد ةنع تك م 1 مّ نأ كعبو

 يب يأ ضرألا بلق:ق سوي دوةينو فسو» ن . اسدقلا

 عش ثاشيادتلا ءايزمشلا 5 ةننرو 00 تورغ* ريق

 هيمالا ْق عيبسملا تنل يف هب يلا - ٍش نهف

 ةرزكلا َكيَأَ أهالا يف نه ٠ .نيغأ اةمد انكم اره ايفو

 مق ةيعش نايردقلل أهاسأق يلا تابرضلاو ددعلا

 نونو اريك سانلا اهيف اطخي يتلا ةسندلا ةنكنالا
 * لجو 7 هللا

 عيت يصخي ن | عيطتسي نهد يرعش 530

 تناك ةماع ةراذ) 0 ١ يف نالأ ككيرت تل بوز ذلا

 .يرارلاونيناسبلايف عراوشلاو تويبلا ف . ةصاخ وأ

 يق . تاباغلاو نونا يف. ةيدوالا ثو لابحما قوف

 0 |عوسإ 00 ال ةكمالا ته يفف' روصقلاو زإلاهدلا



 يناثلا بابلا را

 ةلطاب قر لب صلخملا مالا ىلع ثأ دهنلا ايف عسل هيل و

 + مكعضو هئارزو عم سدو ربه ةبداميهالمو ليطابالا
 نوهجاو م داف نع اذكه نو دعت نيذلل نيو

 ْش كلذ دو ةجحر ءاجاورشملل كرت لق ةنال.ةبوتلا ىلا

 ظ ةيدشلا ه:الأ نم عاجوالاو روؤكلا عيت هلامتحا نس

 . ةوناخو اهيف ةومتش ىتلا نكامالا يف اهسنالو . لالا
 احداق اباذع ةسادقلا لكلا ندج ُق كيتا

 .ةسندلا ةنكمالا ربطيو رشبلا رش ديبي يكأ ةفلتخم عاونابو
 لكيلا 8 طخ ءاروح نم ماعلا نعلي الق . ناك هنا أعمو

 ههد قارهأ ةطساوب 1 || 0 دعا مود لأ ةارآ

 دع ابالوزل نارفغنو ةكرملاب نس دقملا ١

 مأخ صأور اآذنأب مده كلذ 0

 ءامسإ ىو 203 اذما بلقو نيطايشلا لعلي هو نعي مدنيا



 سس سمس سس صمد دم اسمع معمم اجا
 01 نحل رار د13

 ةيقافنلا' ناتو '”وتُط نضوع لمجو ةب ذكلا ةلالا
 ةيغي ةلأو 0 لكلا نيفلا ةسج ةجاذ دوبملا لوح ود

 هك 3 ذل ةرعاذ 0 5 / ْق هب لفتح . ْىل

 ه4يسا لو مسأو هيهمأ ا ىَش عضاوم ِق جياذمو

 يس هللا ةدابع ةعاذإو نييه“ملا نامال انابثإو

 رخفاب المير لكايمللا كلن نيزي يلو ٠ ديشأنالا
 ةديجا 0 وتلا هيمالا 1 ا الع ايف تصل رثاخذلا

 2 راضل ل لب ونه 0 راش اناضنا 0 بضلو 7 اراكذت

 د ناطيشلا

 اراك نيس عيت 0 9 نه بجوو : 1

 .٠افعضو ءايوقأ“ ءالرجو ء ءالع٠ ءاينغأو ءارتف٠ 0

 عيبسملاب أوردنإ نأ بووشلا 6-3 لعو:نيروم 267 ءأزم

 نإو ' هلك لاعلا يفو ةهباب مهتنسلا فالتخا ىلع ملاخل
 [شس2222ز222 22222-17127227
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س 13 ''*' 7 ١»>»لطططاططططااطمنفّقق#كك
 0 ي

 يناثلا بابلآ 2
 00 تت ل ا

 لع 0 ةوعفريو ةو جاو هوو

 ظ اهدباك يلا نازحالاو تاناهالا ل كلل ذو : ضرالا

 * نيريثك صاخشا نمو كيدع نكاما 5

 ميظعلا مويلا ةلإ قه يف اضيا كيلع بيو
 كنه ذل لثتو .. ةدابعلا رئاعشب طشنتت نا ةشدقملا

 عيل 7 ورااب فوطنو . ةفيرشلا مال الا نكامأ عيت

 ٠ بواصملا ةروص ىلا كظاحا ابلاغ عفرتو ٠ مياشروا

 0 ل و ةرأك ”ينطاب عجواب راتعلو

 اكمام عيمج نع نا 5 أبعسوو اهظعو ةسدنملا

 | ا هللا . ملاك ناكم ىأ تقوى 7 لا

 الوزن اانا كلب نسجيو . هتحرب كيلع هللا فارتي

 اق ١ لخرالا لع هركو + كتادلن ةسينك جياذ

 ةناعفد سين وأ تالث 2 تاجرد وأ ضيضمملا

 * 4 ِ كونسملا سملا عوسي مدل اراكذن

 مراح نأ نع الكفن تكليلعا نحو



 [؟١ ترحل
 رارسأ ٍ

 اح كلذو هلل ةصصخملا .ةسدقملا نكامالا عيمج اًئاد 3
 يذلا ريذماب حيرفن نآس مجسم عودسيأ ةءار

 ا ل 01 رو رثلا نم ائيصيام اهسانتوابيت عنصإ

 اليا اهيف عنصت يتلا تاريخا عيوجي كرتشن نا اذكه
 د هلأ دل راع

 نأب انيكبم انزع ع زغب وةاياطخ ىلع انج يتيم
 نمو . ةاياطخ نار ذغ هللا نم الجاع 0-0 مصب!

 قايو جملا عوسل م لتي ضرماء روق

 هلاعاب ةنم رثكا .نييس دقلأل تاعذتم و اماقاتحمساب

 : هللا ةجر يف ةيظع ةنث ا تسكير تتادلا هاثاضفو

 لاكي ةنادزم اردان اهانيارل ةقدي انلاعا انضت ل
 رسبو عضاونلا ىل ماد «ىجت" نا دب الف اذلو . ةرابطلا
 انصالخم -ر لك ل عنو 10 الأ ةهحر ادا دهسأو ةب ل

 أ.١يث لك يف لماك نح ووه يذلا علا عوسإ يف

 0 : امان ماقش انماقيإ الحا قشر ٠ رج 1



 يناثلا بابل 10

 قفار بوانلا عرطكتل آو قيطض|وتملا
 ركشفت نارمألل رخآ 2 0 ع عا : 6

 قو جيبسملا عودسإ اهيف ملأت يتلا ءاضعالا ف ميافع ماب

 0 لك اذلجال اه دباك يتا١ عاجوالا

 *« سوفا نسج ساوح
 امو ٠ نلج يف ظايشلا تابرض كلان دشا ام ايف

 :دحإو عضوم يف 2 ةيباصا يتلا حولا زكا

 0-5 ناك كلذ عمو ٠ عاجوالا | له 3 ةنملا كو

 ل يصب نا تترخلا عنب و و 7 عفا دب م ةناف

 ورايتخاب ديدالجل ةلك ةسَج كرت هك ٠ ئاضغأ يش و

 هنا ذأ. "شبل عيجج اياطخ ن نع مات كافو يفيل هندارإو

 اعرلدت "7 ةبرط لكارل اطا فني ق -
 دحا كلذ ىار 15 اناياطخ انل رفغي نا هيلا بلاط

 4 ةيور 2 نابهرلا

 ره ل ةاغلل 2 تميبحلا ن:الا اذه ناف الك



 00 نرخملا نارسا 3

 7 ,ةجظعرورشا 8 ةنال هيبأ لع نا هزلا نعد ةهينه

 و ةسارشإ ةلوب ذيع اوناكت نإ دل ذك لو ١رادقملا

 نوءلي و يرخ ةنوكشل ادناكلا يكل 1

 0 تفساتي ناك هنإ كيور كل
 0 قو عرفملا م م بلطي و موو ّ رذعيو

 ءابضغا

 1 2 ؟؟ ول ) < نولي 0 ام مهنال رم رذغأ

 ىظعلا ةيابلأ له نسبض وجا هير“ نكأو: 10

 مساوي نو نعام اريك نيذلان شيلا اياطخ ةراك

 ذه نال. ةوهحسج هن 5 هللا نوم مم : معاضعا عيا يو

 أومدخم ن | ملل انكمتو يلع امجإ و ناك أب يتلا ءاضعالا

 ةراسجي هاترسحاو اموفس اءلظع نيف | ىدنصلو أ

 مع نأ نوذدب ةعيسلا حارفالاو ليطأبالا 3 ةحاقوو

 لئاذرلا ديع نوتيمي اذه 1 هفبو.هللا فوخ كلذ نع

 هللا نبا سلا نإ كلذلف .هءاضعإو نيطانغشلا تاالاو



 ظل و و

 ينادلا عدا 3 |

 مصلخيَو ةاطةمارربي نأ يف ةبغرو رشبلا لع ةننم ةففش

 ةسادتلا لكلا ثدج يف باصا ناطيشلا خافق نم

 قه ةطساوب انسوفن يوادي امكل ةيساف ةليوط تاباذع

 نأ انهعب 2 سوفا 4سأوح م اهتحا يلا عاج الأ

 + حورلا موال ياا دسجلا تاذّدأت عيج تيغو فاعن

 محرلا حلاصلا برلا عيسملا عوسياذاىغنرا دف

 ينءزأأ باقعملا عضخم نا ةيطخ لكن م اراب هنوك عم

 يكل اناياطخ ءاَرج نم انيلَع نيمونحلا ديشجلا تومو

 ةيدبالا تاباذعلا نانو هما بضع كلانب نكس

 ظعالا ريما نع انفرغا ذا اناياطخ اهانيزهسا يبا

 ظ « قئالخما 1 ا

 مع نملك لا كبلف صاب مال جوف

 كبلق كري نا دعبو حوردا ةريثكلا 2 ع

 + كلعومرل اناديم طعا هيلع ةافش

 ل يح نأ ذأ ع ة 3 هتلأو مذنلا ند 'يدتبأف

 رو بي ل سم عا



 "0 نزحمنا رارسا يف

 دك ول كلنا اذ”( ا د ا
07 ١ - 1 ٍ 

 اك را رع ىلع ىنلم كك ا أهحو قساسسلا

 نيحيلاب 0-1 كل 0 نع ل دك مأ ا ٠

 ىلا ناظناف لغم. كيلا" فلفل لو اقلب رانش ١
 8 احال و 0 عدا 3 ترا

 2 4 0 حك عع 8 لعل ك

 ةأثر دوبيلا ةمحر د ١ يوابو لأ سو' :اف طسأ ْن

 ٠ ظعا أنهأهو.٠ نوئهودو نوعرو نيبال 0 ل

 رس سا! 00 عبي# ن .رظعا لس سون ا م

 مورج 72 65 مشا قلع دقو لضفالا

 ةيكف ارا اىسال نهود لك بجو اذلو.اط داردل جي

 هعاجوأ ع ةكراشإ نأ اندلا ْق دهازلا عرولا

 وع ه0 أ الإ

 يف عوسإ حرجو مات معذب فأل اذا ربتعأف



 2222 و رسم
 10000 يلا بابلا 1 ٠

 نيتاهب ةنأف . ةياغلل نيترهاطللو نيتليمحا هاجر
 ةايعا ىتح هللا 2 را م ضرالا لع ىثمم نيلجرلا

 00 للا جاو ولا ةرك امازم سعت
 ةردقلاو 8 ةيةلا كلتبو .رشب ةعاشم اليو ةنيفس ن ودب

 حايرلا رجزي نأ ردق ءيث 7 اهب يبا ةيلالا

 ب أ امعضخيو 0

 ةعبأ انو رومالا ريشي با ام ةايرسحإو نكأو
 تانئاكلا عم عدبم نأ“ كاردالا نع هللا ريبادنت

 لاحا فأر ا يذلا ى راد ١ داسجالاو سوفنلا بيبطو

 هيلجر 258 نالأ ةأرت ني راك ىيرمو 0

 ال با ثيحب اديدش اريعنت ١ ارهسو | ا رج

 اتاعم 5 ة ٠١ هنيع كولا ىلع الو 01 ردع

 عينش صل ن ناش ةظياغ لالغأب أطوب رم اصلا لع
 0 عوسإ ةلزتر فاعلا ]ع تكننو ااذك عاجو ايف

 ردو ينلا لوف ىلع نينوج أ دوق 0 يذلا



 ا نرزمأ راسا 3

 ؟ كاذ "لو ٠رارإلا بحيو نيطفاسلا ضونبو نايمتلا
 لسغبو اناياطخ دووق رسكيل ناكر كاذ ناب بيبو الف
 ضكرلا يف انلجرا اهب ضمن ام ريتك يتلا ساندالا
 « تاهّزاتلإو بعللاو صفرلاو

 كيلوا ةيكترب يذلا لقا بدلا مآ : 14

 ٠ حرم نوشسيو ملجرأب ءارغنلا نوسود؛ نأ ؛ذلا

 .ةراصلا نعنوعنع و. ةسيئكلا يف ءاضوضلا نوببشنو
 ءيهو مث راذتا فعشتو مهفخج نب ريما

 0 لا لق نم 0 ١ نيذلا كياوال ليولا : ةرايتلا
 روءالاو ءاضوضلا يف متيزعت نوبلاعب مدابع ةلقو

 ريماس. دحاب نيكوسمم |وناك ول :الوه نال .ةيجراخملا
 موفناب نيلتنع رطاخحلا ةبيطب ! اوريدل هللا فوخ

 غي البق نوأرذي وأ يسم ا مالا يف نوران
 0 نوهرطضيف م ماغش كروت دنقلا حل

 هتاَذلو لاعلا كح نوبلغي هب يذلا عوسي



 قالا "نبأ 0

 ؛ذلا هللا مالك عاتسال ني دعتسملا لجرأل واط
 ةسلكلا ىلا نو 00 ةلطابلا ءاينالا . 5 ناوضر 5

 ديطلا نعم سأو> 0 ةواصلا نم اك !

 1و لل طك وح نأ ويس يل
 !١ :٠١١(« زم«كلاوقا 6 4 ل يول

 . ةايلحا ىلا غوسي راثآ أطن يتلا لجرالل نوط

 باهذلا ىلع مرد عم 1 ا فوفولا لضفتو

 7 4 روضصحو تابذاملا لا

 حرجو اضيا لات دق عيمسملا عوسإ نأ: 5

 كما اه ل هلأ نيتسدقملا هيدي يف“ 35

 انيديلا نييايبف- 5 يضرملا اةساو ٠ تاكرإلا

 ةيزعت ٌهمدقو كدج ىلا ةلاحاو لك از لخأ

 « قيمالتل

 كادي بننت ناب تحمس الإ اي اذا نكلو

 يذلا تنأو ريزغ مد ابضختو ٠ ادد ديدُش ماب |



 0 نزلا رارسا يف

 .٠ بسر نسك ضرالا لجو كا رامتنلا ءانع الأب طس ظ

 مالا ريغلاو يونلا سونا هلال اهيأ هاةرسح إو ظ

 سودرفلا يق لوالا ناسن الأ الح نينللا تبلد اه

 ا ريهأسع ناتبوتشم نال 8 أه ا 59 تسريع نود ظ

 أه. كلكاقف تأ مامأ ةمما دبأو را 0 انوجأت

 تناك يلا نافل هيد ىَلَ 0 0 الا 0

 كيكلو. ةرثع ضعأو دل 2 جيجا نيعا 2

 ليج ربصب تاع ل5 ةياغلل واكو ملاصلا موا اب

 أه تا نيلوالا انيوبا لجال ملاغلا اذه وتاناهالا هذه

 ةيطقما كمدب لسغتو انيلع موتا ءاضنلا لطبت يل

 .ةنرملا غرقا لكاوةمرحلا رجشلا سملب ةكترالأ ةياصالا

 | ةطسإوب ملاعلا ىلا ثوملا تلخدا يتلا ةبشفما اذكهو

 تأغئمأ اذا كنو ”فارعلا ةطسأو :صالفما تداع ١ ةيطغلا

 | بس اصلا ة 0 87 تاطسف يالا لدعلا 6

| 
| 
| 

 | نينا نينا يىلصت ن . ىلا كيش لل دقو. .انتيطخاو سد



 ينازلا تالا 1

 « ةاطفملا عيج لجا نم مدلاب نيئيضخنا نيديلا

 ديحولا هللا نبإو ةياغلل بوبجملا عوسي ايف: ٠"
 اءدق ينل كتاذ ةمدقت كلن ةعفنمو ثئاف عا م

 طباضلا برلا هللا بضغ نّكستل ةلخم ةجيبذ انلجال
 نا ردنن ال ةريثك ءايشا يف انعيجج ةانها يذلا لكلا
 دلل كلك اهدنا نود اهاوذب اهنم تربت
 اد ادت رئل يانلا تيلصلاب لع كنرتر
 ٠ دي يدبالا صالخملا ادباستكاب

 وع جوج مظعو اناباطخ ةماسح انه ربعأ

 هئادعا لجال هتاعّرضن يفو هن ةقر يف رظنا عيسملا
 هي دنأعم عيج و هندوج قو

 نيمالت لعو اريثك ىلع دق عوسي بيلا نا
 ىلا مهنيعا نيصخاش ىرخاو نيعكار ةرات اولصن نا
 بحو ةريزغ عوم د يلصي دا هرب ل قلو . اعللا

 نم ]مدل اي فلج مالا 5) لص اكنم ميظع



 سه سس سيصل ت22
 اسس ووعي مس ل--2--32-3----------- ا نزلا 1

 ناتطوُسَبم هاديو م صلا يذم ىلع ه ها كع] لجا

 لل ةرورج ةحّرجم هئاضعأ عبو 02 اةوقثم ةالجرو

 تعز ينذا 2 ةولص بزعا كاذ ذأ ىلد نا لجا

 « ةينيبأ. راغب نأ م 21 ١

 ةعسأو 0 أب اورج عينمملا عي 5 بتاضا لق

 لء بضغلا يعيرسلا س انلأ رن رج 2 كَ هيد لد ق3 2

 اء عص انفعيو مهلا ن ا 2 نيخارامللا مى ءادعا

 رظنن ب ١ ان يغبخإ هنا ذأ رشلا ل ف ا ررخ 1 3

 :أهب ةرلصلا ةعتتج انوا باتا قآ الق انكر
 * ماقتنالا

 تفيعشلا ةيتكقلا رانا اهيا 1 رذتحأف

 وأ ةأيقث 3 لاوفاب ُة ةنز 2 واأ هز 3 نأ رم ”ئدرلا

 5 لجالث امو ملأت لق عوسا نأ 1 در لاعفا

 15 لنحت و هب نموت 9 لكدنع " ْق 0 ةنمكو

 كلير رق ف نافلا نست ناد تاوضلا لف :ةازاضو



_- 

 11 ايزو كص نوكب نار انا ةنال اريخ هنم وجرت

 2 هل اذا ريظذاف . ةمعنلا ةطساوب 1 نأ عيطتسإ

 ةروصاو كلصخ ملصي نا بالإ هللا اضيا لاسإو

 1 يذل 2 ةلزنمع

 06 كللتو » قة مرديعاراككييرت كرما اذا

 ال ٠ ةريثك ءايثا ف كاس يذلا 0 عوسإ بح

 فنأيو ءارتفلا رتتحي ِط .عيوجا و نع 31 3 نا

 كللذ نيكي لب أدبا فيعضتاب و زهيو صرإلا نم

 "ادا الحا. قييوضغلاوكشو :نازوما (ىلس هنا

 هك رار نع 8 ادو.ةلهجا ملعو :نييئاعلا لبقو

 رثكأ ئه كا .عبمجل ةيح ريذإو .نيجرجراللا مادقأ

 حور ا نم ةباصا ام ةرثك عم ىلصي لزي ملةنا آي

 دب 'ينأن رضلاو

 رارشالا هلاتحاي جسملا عوسب نا فيك رظناف

 نسحا همألا يف ءانعضلاو ءايوق الا لع رارإلا ةيزعتو



 0 نرش واق
 00 ا ا ل ا ا سس سم عسل“ حج م معسل سا سو حس مل مم صم < سس سسسمسسما 1 امس سما

 اع ءاق دصالاو ا 5 ةناق الكا و ملاعتلا

 نإ هطوخي م د نع م عارذب ءاوسلا

 بساع ذو ملا اطخاع نا. اورفغيومللا .ةككاصملا اردنا

 لداعش 2 ىلع كلذ ع كك

 هسأر يق اريك عيسملا عودسإ أضيا مات دقو:

 كللذو بسلا. وضع قتخح] هنا امي ةسادقل) لوزا

 نيذلا ني ِش يلا اه دلأ ءانضعألا عيبتج لحال

 ىلع بجي اذلو.بحلاو نايالاب ةعمب اندحتإو 5

 غي مساني نأ رفاعتمو يجر ةوبتع دفلضل لح لك

 نال :هحو رجو ةعاجو ١ يف ةسار ميسم عو#ا ن نطابلا

 هعاجوأ ١ يف ميرا ضير 0 كراشي الوضع 10

 ياضرشاتل هسفنب وه ناكر اوس

 2 ع 8 اذا ثنك نأف

 9 0 يحنأ هللا نبأ سأر نالا لم ف 4 هاش ة سلو

 لجال ناكم نك يف ]َ زك لق ةدادا كاوشالا/ نم



 ينابلا بابلا 20

 ناك 5ك )150 نأ ان يب 1 كاياطخ

 كرابلا فنيرشلا عود س يدر ملا اهل 0 ذمو امظع

 "يرطب ةيستاسلا عج نوْوَر تاو وحلا
 ٠ ضرالا ىلع ةرشةنم طقسي لو 0 هيف زجي لو

 دونجو رارشالا دوومأأ مر تنقل 0و ا م الأ

 .. 1 كرب همعأز مهيدي ةيكلو بضغو لج محلا
 تابرض عوسإ رق مغ دقتعت نا أنأ يغبني 21

 الصنم ليجنالا يف اهنع ركذي ل ةيدع تاناهإو
 ءايشا هيلع نولوتي |وناكو» :لؤتي ريشبلا اقول نا

 انناك  ضصقبلا نال ( 0 9

 1 انتقل" لب ردع روج وشي ىو
 مهريغو ٠ يم ار ااذهب:َنونرتي اوناك نيل والا

 5 نانا ب اق اك لوقا فنزل :نيرتلا
 نيتس دنقلا 0 يلجر م اجراب وسفر أروك رجوي رض

 #4 0 5 ةربزغ عوم دل ةيلدجلا ا نينللا



 8 نر كازا

 يق كاوشالا تنقمعن 5 يف مالا برلأ اهيا هأ

 كدلج ةواستب تقرم ىو ٠ ةسادنلا ىلا كسار
 اع ةانيباا طلو رعو كماظعو ةياخال فيطللا
 ىلع مد يئاوش اهتم ليسي ناك كييف !هتببس يتلا حورجلا
 هوشت ثناكو ٠ كهجوو كذا كينيعو كقنع

 + يدقلا كلامجو ةياغلل عيضلا كدهجو
 نوبقاعت اذا جوعالا نيوملا ريغلا ليجلا اهيا أيف

 خولات اذاني ةراسلا نيدقلا بانملا كلذ لالا
 هيلع نيتيضم ةسار نوبذعتو عضاوتملا ينعلا رد ||

 اديدستفل او |وب فكنا نا ركل يضعفي ةقيقحاب ٠ ليلكالا عا
 ءادرب طق كردي ل 5 ذا١٠ ةيكولملاب 0
 ناك لب . يملاعلا بصنملا اذه ءاضتقا بجو“ كولملا

 الو ًالوقال اذحا نمو جانلاب, . عمطي لو .ايفاح ىشمي
 نيمولأظملا دقنإو نيحو رجلا اربا هن ١سكعلاب لب العف

 » مهلاظ ناطيشلا نم



 تادباعلا ءاسنلا اهتيا نتنإو ميار وا ثانب أي :[؟

 نايلسىلا.يردانلا عوسب عيسملا كلم اىلان راظنإو مله

 ةندهاش .كلملا د واذ ةيرذ نم دولوملا ىق قينملا عيدا

 'رمااةعاج ةنللك كوش نمل كاب الكم هونت موب ناك

 نحو ناطيشلا اند ةقوسم ةئيدرأا ةيفاحا الا

 ةيلحلا مير م ةعالنا رك يبت ت تناك كاذ ذاف . 0

 تارث اصلا اه ءاقيفر عيجو ةيل دنا رمةسيدنلاو ةسادنلا

 ذكتفو اضيا يكب ناكر :اهلغدبؤمالر ةناك اة 1

 نم مارخعأ ال اذ دوهيلا ةعاجج نيب نوطلدخلا نيمالت

 يذلا كوشلا ليلك مو :دهاشم دنع ملالاو اير

 ممر سدنملا عوسي سار يف ثيدش ةواستب 0

 تالا بعشل لأ ىلا 1 احا ثوص مميعامتسا دنعو مولع 71

 وب < مكلم 0 8 : ًالئاق

 متعب له نونموملا اهيا اللا 1 :

 58 ءايبنالا وأ نيلّوالا كولملا دحا ن نايا

  عوويسمس د مساس



 1" / نوما رازرطااق

 2 عضخ يذلاكر ساق بانع وا كبك ةناها ةباصا
 نا لمحو رابحالا ماس و ةكئالملا كلل لالا بر

 اهدبكت يتلا تاباذعلا عاوناب ماعلا اياطخ عفريل يللالا
 م 2

 هبئاجمب اعل ريبي ليلق لبق ناك يذلا اذوه اه
 4 0 هاك راقتحاب ناار 3 دا ماتللا هاناضفو

 ىلع ايعبأو ناك يذلإو ب 0 رطايسب 2ك[

 ةفصن © هولمأيو افي ةراجإلا ظعا أ اوكي رى ن !ءأسو ول

 ةعومدم ربع "0 اها حبشي 0 راحو ينينح دع

 دوو ن :..اذأ ة كد اذلل :داخ 00 ثأ يذ ل كاب بلل

 تن دض لمعلا يف ةغلابملا لك نوغلابب زيناك

 ' رش نوبقأعل 7 :اكو مهبل ء اغبسأ يلا ددعلا ةريككلا

 ش0 + ماضالخ كح باقتع

 م 0 انآ ثا هل ا 0 ضس
ْ 
 أ

 اة



 ينايلا بابلا 1

 أضوع يدش ةكلو ٠ يلم ريان نع اضوع بصق ةفابو

 اظيعااملا لجال نونجم ءادرو . بهذ نم قوظ نع

 هب بضخت يذلا ٌةمدو ٠ . رعأن اةناكل نون كلوت نع

 نع ان ةفصق ةبيصعو ٠ . ىلملا ن ناوجرالا ضوع

 ناجوصلا ضوع جي لأ اهكرت ة ةبصقو .ةضفنم ةلاجح

 طعأ ٠ ل دراج ماجلوا انايح ناكل رولز م اد يكلملا

 و عوالربرللا لد الايمو! بجعل": قدي اَضغ

 . فونكلا لدب لسالسلإو ٠ فانخما لدب قاسلا

 :٠ هذ زيمأ ع ع اضوع د هيلجر 2 ليرد نمريمأسمو

 5538 ايرث بروما ةيار ضوع ناونع ةولعي 1 صو

 ةبرحو ٠ ةذونما لدب ه هينيع 7 ةبصعو٠ عردلا لدب

 1 اننكو ٠ .يل را كلملا قاف لدب ري دنج

 ربنم لدب ماخر نم 5000 ناس ويطلا جات 5

 7 0 ةرجو ٠ ساك نع أضوع ةيخس| ى, 5

 59 يطع ٠ بارشلا لدب لذا اذهو . ماب ماج



 777372793791113 اا )بقق9حلسسعصج5

 لدب تالفتو ٠ خيورتلا كدب 2 ليسا ذأ

 لدب ةنعللاو .٠ ةقفشلا لدب ءازهتسالا منو ٠ . تالبفلا

 : 3 ريخالا عادولا

 اضيا ينعسا مكذ كب رم اع الضفو :؟4
 كرت لزالا بالا نا .اههيظعل دجال ةباك كل فضا
 ةكرتو :بميبحملا نبأ سبيل ةناك دئادشلا رظعا يف عوسب

 دقف هنأ : عاسو بيرغ ناش ثيمالت عيمجو : هواقدصا

 دقف .نيدوتح ءادعا ىوس قلي ملو ء ءالضف اقافر
 ىلع يكتشملا سفلم يطعإو . ةيماخم سرطب سيدنلا

 *':سراطب

 كيبل ناك مليش ٠ اضناز ,كوقأ اذامو

 يذلا 0 :.اعيش: ةيلرل| ىلا احيوأ انئاخ و دوأزنعأ

 رفا | [هضف اهنا اليا ةقيفرر كيرا ل

 ءانط نفص ةفارفو ةارق هتحار ذمو ٠.... هتيكبن
 33 ةنوخ#



 يلاكلا بابلا 0

 ةهجوملارورشلا كه طسو يف عوسي مرحي لو اذه

 نيفتنم |وناك مهماف .نيففشملا هئاق دصا بيغ نم ُهوخ

 ةنواطق#د ول ةللكأ تتماسك نوكتي اديعب ننفقإوو

 : م تيب ف جيس عوسي ةدالوءكنم ل يئازشأ يف انك |

 ليكتو انصالخ لجالو هللارماب ثدح ةلك ك كلذ

 « ةسدقللا ءايبنالا كَ

 عومسإ ا اهب عردن يبا ةحلسالا ى نهف

 نيملا همدب يدتفبو ماعلا سيئر 2 يرصانلا

 اوك قو ثوملا ىت> دهاج هنأ . يرشبلا سنها

 نايصعو .دربصب ماعلا ةءادرو .وهضاوتب سيابا

 +« ةواسقلا ديدشلا بيلصلا باذعب دس

 الاودإو انكر اس نايف قلق دعس لج لاب كزتو
 ةيودا ةليذر لك ءاقلت اناطع ايف لماعلل ةيسزنق

 ىلا بيلصلا ةطساوب غلبنو 0 بتل: ةتئاف

 وب كب دبالا ةويوا 00

0100 ““““##“#ل“#“#““““ا
 



 ؟١١ نمر

 ضرالا ىلعو ءامنلا يف ريح لك دعو ع أف
 «نيما .نيرهادلار هدو نيدبالا دبا ىلا

 نورشعلاو نمانلا ما

 نيناعشلا ديعل

 عاونا ةخس فو رفظب ملشروأ لكيم عوس لوخد يف
 ةرومرالب يذل طا تالا

 ( ؛؟:١؟ول)) هئافلل ارجرغو لخلا فعس !وذخاف

 نأ نتناعشلا لديع اذه ِ 0 م نأ

 5 دابعو ةيلافتحالا ةسدقملا ةسيكلا ةبتر اودهاشب

 عوبسيل ثابجاوأ| ءادأ ل نذل يدووبلا كفشلا

 نضر م نئاع رهو تشمل سل نا
 يف كلام وهو حورلاب نالأ ةعنصن نأ انيلع بجي



 يناثلا بابلا ا

 ةيونت ديشاناو ناحاو 2 ةعنصت ن بكاس |

 ةنعرو نطابلا ب بانلا ما < 1 1 ع

 ءاج دق هنا ١ ةيواسلا 1 ىلا انب بهذي نا يف

 كلذلو ءامملا ىلا ا ةصاخ وعديل ضرالا ىلع

 ةداعسلا ّرتم ف اشرع انل دعيل ل عضوم ىلا رداب

 ع ةيدبالا

 نبا شو ناثأب هل ىوب نأ رمآ.كلذل ان

 3 ىلا اذكه اهب راسو عضأوتب 2 ٠ نانا

 نه وجر: ل ةيواعسلا ةظنغلا ىلا ةريشملا ةيضرالا

 ةطساوب نيسب دالا ةكئالملا عمةيدبالا ويلا ىلا عوج نأأ

 اندانجا بارآلا نم ميني فوس يذلا ميما عوسإ

 ا الة يق ةتونيملا مدع دجي امسيلبو ةيئأويحا

 د ةينالا

 اانياولتك نادت نإ اما : نه نكلو
 نييناربعلا دالوالا عم منجي يص 1 عضخإ نم هم [ةح



 ل نزح ناسا ف

 كلذو عملا لجرا تحت ةعيضو ةباد لثم ةناذ ل
 +« هللا عرسه لمع نأ نامزو ناك لك يف هيهات راه

 هتوخا نيب 2 !دو اغضاوتنم 01 نم يره

 ضعبل لاطب دبعو نيأب شت ]شم ةثاذ لست

 جنم عوسي رسب كاذف هيف ثهاشي رجح وا صن

 لاذ نم ادج رثكا ةبم: بّوقسو افيضولا ا
 ةحاضلا ةلاعاب نقف ناك يذلا !تفرعتللا لير

 رطراذأ زارا تطاليبف . تامل ٠٠
 »ابك اذا ربكتملانراضملا قيرشل نو |

 هل اكرم زوايغلا يملا وسي اَذإ ماغي 3

 7 سرف تك

 يذّداو ليصي ناصح ماردسا | اش و هتعأ.

 ه:.لخ ىلا د غد ةناف أضنا نآالا عنصب | قا

 :ىديللباح الدكو عضاو اهدا طينبلا
 هيوم ىلعب غلبي م اهلا و. و, اوما ةعب رشا ةطسأوب | را

 + ةيوامسلا مياشروا ىلا واستم هلا



 ا

 يلابلا بابلا 1

 2 لا عومي انل اهريظا ةليضف ليزج ربتعا:؟

 2 ايرثمإ انفع هنوك عم ةنأف الا نمز هنوسأن يق |

 ةععيب كل ان هللا نو | هنا ذأ عم 417 ردفاو ةياغلا ظ

 بعشلا ماما ةيظع لضف ريظي نا بلطي ملةيغالا

 0 و مح لحب ةدراملا قلبلا وحن مدخن لب . ةيملاع يا

 مما
 ناذهمل 6-0 ةيلأ راش 0 -- وه 00

 ظ

 ظ 8 اك انئادف ا مينو ا 0 0
 دنع بريم ١ هنأ نيسيدنلا 1 همنالأو ءابالا ىلا كلذ

 مطاكتللا ن .اكملا نه 0 لعشبل 0 . ةهادعا ؛:؛ور

 ايل ةيحو ةدو< ءاجس هنأ لل معلا 6 ادر لجا ن ٠4

 يع 0 أ نويت :أوهشو نإ ا 0 كلو زم

 اوناك يتلا رورشلا ىلعو منام 97 مانو مم :اوهش |

 3 اهلاسنب نبع هزم ْ

 ا



 ؟او كارلا رازأكا ىف

 ةنكل .هياع مهئانثو رشبلا يدم دنع فقي لهنا |
 أ ًالئاق ةلبقملا نيدئاذما كيلوا راطخا ىلا لن هجو ظ
 اذهل متنأ ماع وأ "1 3 ا نوححرشب أوناك نيذلل ْ

 5 ايدي نأ 0 . اكل | مددهتي ام

 . لماجلا كيعاض حرفلاو ميكا ف 3 نما .:ال

 8500 انه ءاررثكو مي ا حور حصا قرأ ار :.أ ةثِم لابو

 لعشملا ناسنالاو' اهاوقتو اهب ؛دتحرذلا ةطساوب قلفنملا

 ةيجرأذك ”ارودالاب ه.٠ائه | دايدزا ردق ىلع رافو 88 نع

 دع اهيف هرارمت »أو

 نيمّركملل ةئئاف ةروشم طعا دقعوسي برلا نا

 ةبوعشلا و مويق س 8 || ْن 3 ص نس 000 | !وملاعلا اذه ْق

 عوضأب#لا ءأ حو نع أوض نزعل نأ يهو ع مهئاقدصا

 قاما || حار ذالا ذه لاي 5 انك

 عوسا ةعنص ام ىلا شئاطلا ركفلا فطعنيلف هيلعو

 نم 0 ةيويندلا موك | اين :اج عديلو ٠ :دقازخأ |١ اذه 2

 11 سل 2 ا ب صا حاسب 22 7ص لسا تل 1 جا و اسلم ب ا 1 اا ا ا ا ا تا نيا هل تال 0 دن : او 008 د ا تن تا اا هو اج تاهل نا و تدم ب دسم حتت حس عج م امص مرح كامن ا ل هع همام مل اسمع مالا



 يناكلا بابلا 0

 ردابزو .ةحاضلا ناكفالا >يوهز/ ةسننملا  بتكلا نم

 ناصغاب 5 ةيحورلا هتاضايرب يواسلا كلملا ءانل ىلا

 لو ءلأ | اذه بمر نم يش 26 ثتفليسا ثأو ءارضخ

 بلاط ١ لب ٠ كلذب نيانكي الف ماغنالا 4 ثترثا وأ

 دب نازمضالا ند ا كلل ي 0 اي دابتجأب

 2 لكيطلا هلوخ ف ييسملا وسي نأ ربتغنل 6

 نيذلا نيحناصلا نف عاونا ةتس فداص راهلا اذه

 : هوه لق ممم : موف ٠ ةيوشلا لاعفا ضعببإ ُئ خ لايفوكلا

 اي شرفا 0 كا ارعطق نورخأو ٠ ةوعبل و

 نورخاو ٠ مظعلا كلملا الج ”عمجو .قيرطلا يف ايا
 ثيداحأب 0007 وال ١اطب نعم انه كري املأ ةوةفار

 حرف ينم باكو 1 د ا دحأو 07 ذاك

 اور كابو ََئ كلذ لون نا ف | اننح انيكمف ؛ ةتفيظو

 حالصإو مي لوم يالا هجوأأ لع مرسفنو ا

 4 لا |



 ني نزحنا رارسا يف

 نيذلا ءايبنالاو ءأب الإ م ميسملا نوم دفني نيذلاف

 أوبغرو 2 صوصخب ةريثك ررارسأب يعش و ا

 »م 17 ةيور يف ةبغرلا 7

 نينموملا رثاسو ثيءالت م جملا اوعبت نيذلإو

 رومالابو م .اريخي اورفك نيذلا هتطساوب نيدتملا

 |وقاسو مات <ادعقا جيسملا عوسبل اودتفاف ةيااعلا

 +« ةريسلا نسح ىلا ملا م|و مطاوقاب ريغ نب ريك

 .اسور م راجتالا ناصغا نوعطقي ن.ذلإو

 مناف ٠ اهلك ةنوكسملا يف هللا مالكب نورذنملاو ةسينكلا
 نيلعلا كالاقم و هل رفنملا تكلا نم قئردلاب نوني

 امونلبا نش شرعا روأو دؤرو اماك ةيفم ةليج دهاوش

 ةيشخو , ماع ةطساوب نيئموملا عاس ىلءةسيئكلا يف

 ءافعضلا نيعماسلا لنا ١ كشلا رهتم مدصت نا

 نوحماصلا نوهعملا ىل ملل مدقي ع ةارشلا ةبوعصل الهو

 مموهلواةرللا ةماز 001 نيستا ةادمإ نيا ل بككك



 ظ
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 ظ

 اسال راتو ٠ ءادهشلا ربص وأن منور ذي ذ . ةيدوالا

 يل كلذو . ىراذعلا ةرابط يىرخاو ٠ نيفرتعملا

 "اكل كردي لإتب ذلايإب قيرطلا نعو ماما اولبسي
 وعّروم مث ىقيرطلا هس مها نوشرفب نيذلاو

 ءارتنلا نودعاسي كيل نوحاصلا .ةينمزلا «ايشالا
 ارقي لدا برشملاو كاملا ويل ماجا 00000
 تاليضف نم 0 ديلا موجع ١ قيرطلا يف

 ٠ عيمجلل ةيرورضلا ءايشالا كلن مل سيك نك مهبابث

 يس اوذخاي يكل نيجاتحلاو ةارعلل ةمحرب موظعيو
 ضوع ةيدبالا ال تافاكملا مىنو» دعب هللا كثوكلم

 ناكو . “ملا عوسي لجال اهوعنص ةيضرا تاقدص

 مل ةسينكلا يف نوديثك 0 ناجل تلامس ف

 اد ءارتفلا ىلع ةيغيزلا ملام اري عيزوتب أوذتكي
 ةنمزا حس مهداسجا وهما لب رذن بجومب لكلاب

 مينشلا عب وسي نامعا لجال باذعلا عاونا ىلأ ١ داطخالا



 كال نزل ارازسا:يف

ف قم اب ءالوبف ٠ هلل بح م ةلشمأ 9
 أوسَرَ

1 5 و مضل 1 0 0
 مي ' لح 

 عج موسي لجر تخنو هللا قيز ط يف اهوشرف
 لب

 نليلاكا وليفي كل سادلا اهسودنل تا

 لدب نيسيدنلا ةكئالملا عم ةيواسلا ةطبغلا يف ةيدبا

 3 اهوديكت يتلا ةينمزلا تاباذعلا عم

 شيا نانالا ابا جسملا عوسي نالت ناذللاو

 نلرباسلاو .لئيرلا باي هننفيلا نانالا نبا

 ءايقن الأ نابهرلا راج نيحاضلا ن قي الذي عيسملا عوسإ اوما

 مي عدس دما لسرأا م كعت ماعد نيذلا
 أو رثكف

 ىلع نواب 4 ”الوبق ٠ مرعي 501 1 لا 7 5: ,د |ولخدو ماعلاب

 بمسح وك 4 راو تق هذ 90000 5 21 مل أوذ

 906 مكولسو ةعاطلا ظفحو “5 هيا نوناقلا

 ني :*و تو دبل ما مييتفش نيجال مىئاسور بمب لت

 كهل نصف داتا 21 مكاجرسلا ٠>
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 يناشأ بابلا ا

 ةرادتللا اذهب ةداعلا قراخخ رما نم بهجتلا اك

 ناك هنا عينملا عودي نع ارذن اننا لداخإو
 اريثكف.هللا مالكب رشبي ىرقلإو ندملا ىلا اًيلاغ بهذ
 مدا ةاراال كلذ عم ينكلو قيرطلا بعن ةايعا ام

 0 7-0-3 علو | ىظع ةلوهس يق ةبغر ابوكرم

 تر || ركف فرع نم نس ٠ مرغس ةياغ ىلا تقو

 10 كيج عاام تلذذ 50 هل ناك نم

 يبنلا مالك لكيل ةيرسلا هللا ماكحا نم ناك كلذ

 كلم جيتا ناوهو ليوط ندز لبق لوقملا سدقملا

 ٠ ةعادولا حور 3 رهاظب ياي فوس ليئارسأ

 . ينلا ملكت ةنع يذلا نولهجي |وناك نو ريثك امبرف

 هلع اريعو اللا ةؤيشداي نازي كيرلا اكل نكلو

 الية يروا كنا اهلاذ كان يفر ا ىويلت هل اوقاب

 اذكهو ةنع ابوبكم ناك كلذ نا انسخ |ومفيو ببر
 +« انعؤي رام كلذ“ قت اكزاص



 1 قرد ناكل

 ءابجب ال :كولللا كروب كللللا عيسمملا نذا تاياف

 1 ضرأالا نيطالس لعفي امك سائلا فيل ةردفلا

 أ غولبلا م لمي يافلا عضاوتلا 00 مطعم

 ءاعسلا كلم نيب ناتش ةقيقحابو . يواهملا توكلملا

 ناهاسو ريقفلا جيسملا عوضا كالو ٠ ضرالا كوأمو

 لع اكلم يضع نا كشوايذلا اللقا ليرد

 كلقيا ذأ عبسلاو . هيأ دواد ةلغب لع هوا ميلشروأ

 مق ََل والا نأ /ٍ نأتا وفع 2 ناطيشلا براي نأ

 ناك كاذ . نايبصلا ليترنب يناثلإو ٠ قاوبالا توصب

 لحث نا ةكشوملا ايالبلا لع ىب اذهو .ةمعان ابايث (سبال

 هأمعنو هوا نيثالثو كتأل؛ اذ ايف كلذ يتلا ةنيدملاب

 هلابأ ةناروب عدا هنأ ذأ ٍداوأَذ ةيرذ نم ةيوكةربلغا اذه

 هجلعتب ةايأ الجم ةلصا تبثإو ناءاس لكيه .لخدف

 اذلو :بعشلا هفيقشأو ٠ ىض رملائافشبو .ةيجا هبئاعو

 بففتهف + جيبسملا مودقب امظع أحرف كمعذلا يديأ ظ



 وتتسم ست ص م يي

 يناكلا بابلا 1

 ةكلم ةكرابمو برلا مساب ىتألا كرابم > : ًالئاق

 *«(١٠:؟ا رم ) <« ىلعلا يف اذعشوا ةينالا دواد انهبا

 ااجذإب ابعفاو ا انك بالا بيعللاب نكلو :

 ناهي + لو ةياغلا يف ريتف كأم نم را اس ل ًالهاجو

 ءاهج لك نم الاخ ناكفنا ذا ةطاسب قئاغلا هاب

 فوشكمو فاح ةداع ينمي 3 اشو" ةيكلم | ةيظعلا

 5 نودب كلملا ةنيدم ىلا م دنعي اضيا اذكه ينازل

 . ةبعش ككشيل ل م ريف يزب اذه هلو. ةيكلم

 هتوهال تامالع ىلا متع راظنا | اوهجو موا لب

 +هتئيه ةطاسيل 1 ارابتعا ١ اودادزأف

 هنعادوو ِككلم عضاوت ىلا ميلشروا اي يرظناف

 ٠ ضرالا كولم أولم عيمج قوف ةعفر: يتلا نتفو 4 هلدع ىلإو

 ةبيطأ ةيقلملا ةولسالا ع ةّوق نع 7 نغتشم يلأي هنا ايف

 هلك كلذ نال ٠١. برها ددع لك نعو . ةبعرلاو

 .الوقو ًالعف ماعلا رافنحاب رذنيل يلآلا ةزهيجأ نم سل



 ربن يذ ريةح ناويح ىوس وكر مرق ل ةناف

 ةطيسبلا ةعيضولاوتيبب اكل . ةراربلاو رففلا ىلع ةلالد

 اكلم ةوار اول ان نسحل كلو كن ةنادو ا كلا
 دل ءارقف أسانا ّبحاصو . موفي اشاق و ل

 دقو .٠ لزالا كنمو افلا نهد لإ ماعلا اذه نه ون

 ةريثكر وما يف اهئارمإو ضرالا كولم نع اذج فاتخا
 نيزلا .ةينالبك نيكاسللإو نيعضاوتملا وعديأ م ةنال

 نا دحا ردقي ال يذلا يوامسلا توكلملاب مدعو
 4 6 ةبصتخغب

 دهم كلمو ملاعلا صلخع عيتملا عوسي ضتريلف .

 هم سس جيه سل



 يناثلا بابلا "1

 نورشعلاو عشانلا لماثلا

 نوعرف ةبرع يف سلجي مل عملا عوس نا يف
 عضاوتب شح قوف لب

 نادت تقولاو اكماما يتلا ةبرقلا ىلا أبهذا »

 <12 قانتاو لهاا اعمار ادم .ةطويرم نانا
 الع ثلا كما

 ياو يكلم اي ةباغلا يف بوبحملا عوسي اي اذامل : ١
 قدر كلا موبزفب ال هيج كوبا كيال ]كرب

 اذامل . ايفاح اهيف ترس 1١ اريثكيتلا قيرطلا نه

 يق أم لك ةعللو ةجامحإو رقفلاب ءيش لك يف ل

 + ٌعاهبو سانا نم ضرالا ىلعو ءامسلا
 ءو كانكسل باطن ل م 1 تيب يفتدلو ا[ كنا

 18 ١مل تا ا رقت ككمشار

 باطن تلسرا ميلشروا ىلا بهذت ذا نالإو . انيض
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 0ع سس: كرتف تاينللت تاعاس ةءرزقس اد

 رشثابت اهلك ضرالا كلم اي كنوكيمأو ينزح ءاوسلا

 ةليداعا لعجتو ةيظع ةطاسبب ك ك ارومأ
 ربظأ ن :.| 2

 4 ءككلم قنيناد رابغ

 غالب ل ةاثم رب 0 ارذان اير ادا 43 يف

 هشيم 17 دجي روهدلا كلم: نأ وهو. لايجالا

 لجو نامزلا نم ةبيه هام ان
 1ك ١ نانا ونع

 اي.ودوفل ماجلالو هيلع سولجلل جرس هل نكي لو دحا

 7-2 نا ىضئرا نوكلا رطاف ن نأ .ةبيجلا هللا ةفارأ

 5 ةيظعلا ةنيدملا ميلشروا نا عل قا ذأ يح

 558 دايم دنا | دجويف هيلعو :
 ع

 :عسزفلا ىلع ش د 3 لف نأ ىلع جيبسملا اوس 0110

 سبل هك ةّبن مت يكل بالا ةكحب كلذ لع هنا
 77 يجورلا ةالكلا كيو شنب

 قئمادلا عي ةداهش ديوك رهاظ لعف
 1 دقو

 كل



 يناثلا بابلا 1

 سدقم رقفو ينيتح عضأوت يف امافع ًالاهغ كلذب أمشيا

 ىنغلأب 0 نب كِل “نئادلا/“ لضو يزبك عقم

 ةروصلا قه ىلع نيبلاط مشصحا ةرثكو تان اركلاو

 ناك ول ةنال . ةفرتملا ت اذا تادئاعو ينمزلا دجلا

 تاقنأ ياف أدي انايرقا م روس عوسي يركب

 ةدكلماق ايكارغرمأ ل 1 نكي ل ارك ناك رع

 تال.« لغم ضيا ان انااا ال لف اذكم 1 كدفا 3
 بيرقتلا لع عيمجاو رمل 1 كيف رثنبلا ساوح

 «ىلاغللا يق نوبغرب

 عضاوتملا عي دولا انكلبم 0 نالآ نأ تالا دقف

 سدقلا حور كلذب أبنا ا” شحم لع ايكار ياي ناب

 ضنخيو نكاسلا عضاوتملا ن ناسنالا ىلع لحي يذلاوهو

 الفن نوفر تملا ون: نيزيكملا ءايزتك ةيناتنلا ةعافلسي

 . ةيئارملا ةثيبخا بولتلا يزخيو .كولملا تلقيو ٠ مات

 دارأ ةنمزالا رخآ يف دسجتما, ىلزالا هلالا انكم نذاف



 عيمج يف رشبلل ةسفن ربظي نأ هتوم يت> هتدالو ذنم

 ةليضف :لاغم خنوكي !وبظ !هتلكوتلز ةلطقإر اهلإوقا

 ريظاف ٠ نيسوو رم وأ |وناك .ءاسو ر عيمج ةسادقو

 قيرطلا كاذ . مظعرنف ةهباب يقماحنا عضاوتلا قبرط

 ىلا 0 نا 1 'رافا تح سانلا لك ردتي هب يذلا

 يش الو ةبرعالو سرف نودب ةيوامسلا ملشر وا

 00 دئاتلأ ُهَب :اذا لج ةنأذ ارفسلا هلم

 .اهيءاحمو امسراح وهو ةسدقملا قيرطلا قه يف ليادلاو

 قرط دهبو لهسيل لاعلا اذه ىلا ءاج هوبا ةلسزا دقو
 ب ناماب ءامسلا ىلا ةيدوملا ا

 عسي .اوحرفيلو كلذ يف ءارتفلا رظنيل :

 انكلم عسملا عوسي برلا نا ٠ !وزعقيلو 0

 ىآ فلرشللب هلت ىضفرا لكل اتةيترو 50 ةنوكا عم

 ةطسأاوب معنلاب أنينغي ش يل اناجال ماي و الف ريصب

 هي دبالا دجلا ةيظغ ىلا ةعيضولا] انتلاح نم ادعفرب وننف
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 اريقف مهنيإ شاعو ريقف ةئيبجرشبلا ىلا هاج نإ
 الو ةلبال ةأوبأ هل كرتي ل ٠ اضيا !ًريقف مجال تامو
 ويلا لبق دقف كلذ عمو هل نوكي انيب الو القح

 هنا .لاع توصب اونلعإو . ةماركب ءاطسبلاو ءارتفلا

 الر السلالم املا ناكل 4. علوئازسنإب كلن
 مياشروأ هلوخد يق اشب م ميدل ابوبحم هاهو نتف

 عم راسو اشعج بكرف ةطاسبلاو عضاوتلا آلا رفلب
 نم( فنأي ل او قالخالا يلع نكس نان ةنيمألا

 ليطلاات انتل ا سيلا 6 طلقت لبد مص
 فعسونوتيز ناصغا نواماح مهو انعشوا نيخراصلا

 « '” (مالسلاو حرفلا ىلع ةلالد لخن
  نبإو عيدولا فيرشلا كلملا عملا اذا ءاج دقف

 عم هللا لاسي نا هاغتبا بيبا ديحولا يلزالا بالا

 +« نيبنثولا عم دوبيلاو ةاطغملا عم ةكئالملاو سانلا

 4 فردتب امج خس نيلالعه نيب ىلا هله نأ(1)



 91 نرفا ا نارك

 للتو يجرفأ لب نوييص تكتمل أَ 6 يئاحت الف

 كبقاعيل 6 لاعت ةنال !ةلطتللا ةنياكلا] ميش :روا أي

 مان 5 كناط 0" ا لب 0

 بزي لب انوش ءنشنيل إل . سيلبأ 5 هزوح نهد

 عيما صلخيل لب هتطاسب اذحا ملظيل ال ٠ بادالا
 ايياصلا بلينع موانع لب 4* اناهال متةخيل ال ..هتفأرب

 مظع هتازوعم 5 يمفاف : عيمتجا جام نع توملاو

 لجال ءارذع نع دولومو بآلل واسمو اح هللأ رم

 »ب عمم عك ءادتفا لجال تك هو لاعلا ى

 ضع رزتع | هتوسأن لاعا 2 اذه اب ريعأب# :

 تاناهالا هلامح او ماعلا دج ةراقتحا 2 :عادو

 نيك < اذكه . ناك اكف ٠ ريفا رشللأ هتف واقعو

 نينأ دزه 0 ادودج هيلأ اعد“ اناا ةءاردخ



 يناثلا بابلا 1

 أومواقي نأ نوفرعي مو ةسيفن بايثب ال لئاضنب

 اوبلغب و موصلاب دسحلا |وللذيو ةولصلاب ناطيشلا

 اوذعو مالوم نم |ىفعت ا ءاردزالاب رهدلا يبو ىنغلا

 «ح دولاب اوبراحي نا مريغ نيريثك

 نوهّزنم نواص نايبص مضنأ دق ءالوه ىلاف

 مسال نيم نولتر اوذخاف .٠ ةعزانملاو ندللا يع

 مرغصا نم ع.لا نالا . نه ةظغ نوعيذيو برلا

 دنعو .ركشلاو دا ةيداتب ًالا اوقع ل هربكا ىتح
 موبلق حرف |و ربظا هايا مسي دهاشمو ملم مودق

 وك ,لاع 6 ارو اوصقرو يديالاب نا

 علا عيمج لع هل هللأ

 7 مىدلب يف امعنص دق هنأ

 ام اي يتنلا روهظلا كاذ دجما امو بما امأي

 نايلملا كيلوا راس ذا بلقلا حرف كاذ بذعا

 لكيه ىلا د كلملا نبا عضاوتملا عوسيب رارإلا

 أوومسو ١ اه وار. يتلا تا ارهعملاو بئاجت



 ةدهك تمدق !كلابزف -!!ةيييعلا - دا
 ةلالد تافردو حئابذ تاناويح .ةيوسوملا: ةغيوشلا

 مل حتابذلا كلت ّنا ريغ . ةكرابملا عوسيمالا ىلع
 ببينخ !اغ ريت ةاياطخ لادخال نام

 تأشب نورظنني امانلل ناكف : ةيديسملا ةلاددسلا

 يبّرتم ناعأ بجومب مهادتفا ةيزعتو ماياطخ نارفغ

 +« هيسملا نم ردصي نا ديتعلا صالخا ءاجربو حتابذلا

 مياشروا هلوخد دعب رييمملا عوسإ نا ةقيقح ابو

 مابالا نم ليلتب ةداعلا ةقرافملا ماركا لئالد هلوبقو
 ١١ تاماركالا عيمج قوفت اعاجوأو تاناها دباك

 اهدعب دويبلا ّنا لاجالابو . بوعشلا هل اهتمدق

 يل بتيليغأا 7 - هتناهاو ةبرض ند | هناك

 ةحيب ذلا لاثم “مت اد ذخا هنا اعضإ او ماعلا ىري

 * سا لما جيذ ىلا ةبسن ةيسومانلا

 عوسي ةايح نم نايظعلا ناثداحا ناذهف :* ٠



 يناثلا بابلا 4

 نيوظع نيّرس لع نايوطنيو.ةسدقملا ةسينكلا لك يف
 لْثم اح اهببف . نوسيدنلا نوملعملا اهحرش يف داج
 ثتداتعا دق ىتلا ةسدنلا ةسينكلا لاوحا .فالتخا

 0 افلا ءامننا انكم ابياتبي نأ

 عنصي حرفلا ىلع لذ | يلافتحالا نارودلاف

 يعل نما و 1 كولق تا اريل للا ناصغاب

  ىتمالا مادا لاكلاب عصي ال ةنكأ . ةيواسسلا حارفالا
 نيسيدنلا عيج كةضرإل ا ى كاوكالا نيب نم مون

 د جسما عودسإ مأما ءاضفلا ْق ةر.جلا مهداسجاب

 ليتاراب س اذفالا »نمد كورا اننا لخدي كاذ

 ةربأ ج!اصمو اناصغا مهيدياب نوكسام مو ةكئالمل
 بسح :ةيدبأ | افاكت مون 53 7 ني اني عز رز رام

 لزنملا: ف ةداعسلا لاكب م ءنترو هتافاةحتساو هلاغشا
 : ل ةدعا يذلا



 6 نزلا زارا

 نيناعشلا دحا عبشأ يتلا ملال اهل

 بيلصلا ةطساوب اذنا انْطعتف ىلافتحالا نارودلا كاذو

 ىلاعن 4 اهله ةريثك تافيضو 7 علم امال
 دبالا ىلا حرفي ثيح هللا 00 انتوم دعب غلبت

 ةدابعب نآلا ماكي :نيذلا كلب ءاوا ججسملا يع 3

 بعل نم نوكبيو ؛ عجودلا نت مالا

 3 07-5 . هب :«ادتفا مداسجا قف

 سادنلا عامسا نْوحيوأ.. هل. اركش «تاعّرضنو
 ءانيمالا نع 6-00 مارتحإو ف في فيضع

 ةراييلطفب يالا ةمع علا لوبذ الوب اعيوو ٠ ةيهاولا ةلطأبلا

 هسا اذ ١| مهر ذت ةطساوب مافع نونرعو٠ 0
 55 .نورنملا ساؤفلل 1 5 ءلخنر مهكارقو

 3 اب لوصعلا ىلا وقم وللا ف مان
 الا هين دش اوبشن نا دعب علا عوسب عمر
 فشلا 4بب 27 0 باعتاءىفاكل يلأب ذا لو 5 هل 1 الإ



 يناهلا بابلا 11

 دع مهعومد عييت

 نكاو . ريصنل يلاما حايّرلا اذه حرف ّنا
 ديعال ٌنال.دبالا ىلا ةديجث مودي ليقملا نيسيدنلا حاب ْز

 1 اتالو ظعا ذذات ال الو ئشأ ةبحج 1 كلاننجا رثكأ

 هدج ْق عدا ةيور نم 1 | ةداعس الو لضفا

 ماشوأ ف نإيعم# ل نيسيدنلا ةكيالملا عب يواسلا

 نيرادخللا ع عم ةراخغإ أ 8 ُق ةديعسلاو ةيلاعلا

 الت نيرهادلا ارقد كلما د . اىكلمل

 وعر لدعب مولع موكا نيشمو ا ريغو رازشالا

 « ةيدبالا نارينلا يف 'ناطمشلا عم
 اني لةغي نأ دأ ارا يذلا ميسملا مودل انبر ضن ءيأف

 انعم 2برورشلا ا نه نم انظنحيو 8 ف نأ هبيلصو 4 هيالاب

 هتوكلم 2 نيم نع انجقيو دي هيرانذم عم ير حالاب

2 00 



 خجلا رارسا يف

 نوثالفلا لّماملا
 ةيحورلا سفنلا ةيزعث ينو جملا عوسي ةمايق يف

 « ايوليله اهيا كعم اذنءاهو ثمت لق

 سن لكلو ةسيئكلل ميسم عوسإ مالك وه اذه

 0 ةمورخو 4 هم الأ لع نزلا نكي كير ةزسهاؤم

 تأومالا نيب نهد افلا جيمسملا 08 اما . ةيزعل

 رياع هنا ةدو<ب أبي .زعلاو سففلا عزه حورلاب م 3

 آن 8 ثم# د لف 5 امل ًالئاق ةيبشلا 4 هق تا ظ

 ثرهظأف يدعو ترب 5 تنل كاسناول قا <« اضيا كم

 حارفاب كرشبأ :ن .نالأو 0 7 الخ ابلاغ اذ كب

 فوصوملاريغلا د ل ١ ىلع فيعخمت يل نبال :داعسلا

2025-6 



0 

 كثاانلا بابلا 0

 ينا ذا اًدبا ٌةدنفا نأ يذلإو يتءايق يف ةتلن يذلا
 دو اف بلا لك ) قب سوما ةدوعا نا
 أذيع ير مك 5 يالا ل ا 0 اريك

 كعب ِيْرَع 2 يعش ا اذنءاهو كك يف 3

 ل تاق قالا اذدداه + اولا يدمج يف تلات ن
 تيل كفو ع ظعا دج ال لي للك ةتوثيملا مدع

 عنشاب لع, ام 0 ا للا
 7 ربنلا يف ىنلم مايا قا يقل نا تاتا

 « لجال يبن يكل كبداف برلا كل لوقي نآلا احا
 دج تاونالا نيب نم مويلا تمت دف ينا:؟

 يراتخم عم ريخالا مويلا يف نيدوفت فوس تنإو يبا
 5 ىلع لاكتمل ةيلثلا ةرفلاب ربفلا نم نيضهننو
 اوكشبا ى عش و حرذلا ليعاناب اذا يحرفأف.كتافانقسا

 ا كئافترابو ايواياه كلل كلونب ده ا لينارت مظع

 كبلتب نويص 1 يحرفأ ةيوامنلا دايعالا 1



 004 دجلا ازال

 داعو تضم دف ينمزلا نزلا ةعاس ّنال كتوصو

 نزلا يد. لبذل كد ءاجرو يدبالا حرفلا موب

 اودبع نيذلا نييمالل ل |... :ينوبلص نيذلا دوييلل

 ججضبماو . يل نايالا |وضفر نيذلا عم لاوهالاو ٠ يف
 نيذلا | بوعشلا عبج ٌرعتيلو ىنوبحي نيذلا نونمؤملا

 1 نقال را مع اهينانويف معومد تلاسو |وءجوت

 (ةنيكرتو انه وأ اوبارم نيخلا يذي.الت يللا تاي

 ٠نوعرولا او نوعضاوتلايلا تاهل ٠ تاباذعلا طسو يف

 .ضيب بايب نومهتت* هو مهتم أيش عم م ةنكلا مدقتيل

 لفتأو ميلفع ماراحاب يب دئام نه نبيها عيج نكي

 « هين تمت يذلا 65 اذهب بوعشلا عيج

 يذلا يمنا زبخنا انا ١ ةويحتإو ةمايقلا أنا ينالن؟

 حاصلا يعارلا انا . لالا و ةإ ميلان
 اهممداراب رفكت يتلا يحاعن نم ةعئاطلاو ةطيسبلا را
 حرفو ينذكا نما انا..يش لك يف يتدارا عبتتو ةهئاذلا



 حرفا يلا ٠ نيس دقلا ةداعسو نيرديسملا عصخو ةكيالملا

 ضرالا ىلع يتاذ بمهإو ٠ انايع يتنو رب نيذلا ةككتالملا
 أرقتفم نوكي نم ناش ادب يناقن الف يّرس يف رشببلل

 ناك يناخت الو ككرت دقهللا ناك ينزحتالو ملاعلا يف

 نأو كتكرت 8 يلاف ٠١ كب تطاحا دق ءادعالا

 فويكل ٠ دبا كلذرا ناو كك ذر ام قا ١ ككرتا
8 7 + 

 .برادتلا غاونأب كرامأو : ةريثك ءايشا يس كيفما

 هلا نءز يثو ٠ بهذلاك رانلاب كزبطإو كربتخاو

 مث كيلع اضيفم يروضح كيرعإو . كل ربظا
 كمخما م قاوسنالا رف الرا كركتتاف ٠ ةدابعلا
 يبوذعب يرعشتو عوبذلا ُُق ترب نو 5] حرفلا تميزي

 للك ينأت و يح رانب 22 انرطا 4 ىلا

 يدإو اذه يف ىلع نيكابلا يلسا هجولا اذه ىلعف

 ىلأ : ماج ُ نول و ةفؤلا ن وبنتي نيذلاو عومدلا

 2 خم أولي ْىَل يف نينموملا ىلع يانرعو كلب منها



 4 دولا راوسا يف

 ذنم ةترح يذلا يد# 4 اودهاشيو يأ سالم

 ةأفاكم منا ١ فوح ىلا . يلايفصال ةتددعإو لزالا

 7 م |ىنوطيلا متنا ممالا تايب نع نودرا السام

 دق ببنك ذا او . داسفلا مدع باث نيسبالو نيدحم

 ناطيشلا تبلغو ميجا تيما ءاشن ثرسك و ثوملاثلماحا

 صف ب نيوبمبلا نم لوس ءابالا تجبرخإ ميج جرلا

 يرام عيمج لخدا يكل ناك كل ذف سودرألا باوبا

 + ةيدبالا ةظيغلا 2

 ةزيج هذه م نقيل يظن الف +هياعو ؛

 كنا ذا . ةطوبغملا نيسيدنلا ةبمح و نيج 00

 انئافو يلابلا دسملا اذه يف ةنووينم 5 يي ا

 يشيورإ نيعنتت فوه كنا كلذ عمم نجلا ل طسو

 ةياهنلا ىلا ٌناوطخ عابتا ىلع ةربام ةنيما تيّرسا نا

 ب توملا ىت> ُه أعئاط ىلإ تينا تيل اك

 ىآ ,ىندضلا لع ةرباضإلايرقلا يقف الا نيكي
 يي



 كلاثلا بايلا نق

 كتد دب امم ادبا يسأين الو: يدبالا يدجم يف ينكراشن
 نم ار هال ةيرشل ةياسن 7 تم 1 وأ دئادشلا

 | سيقس ل ١ يبصملا رقتحاو نيرا كونا نا يداع

 0 جناكملا دضعإو تارفز. يلا خراصلا ين» 'ةفار

 # ىنملا ىلا تباثلا

 ضعب ةّدشلا يف ”يلعزيزعلا ىنلب ناب حساب ين
 وا ناظتنا ريغ ىلع نكي املو ٠ نامزلا نم, تابهينه

 ربنإو ةاجن هل ربظا ةيزعث لكل لها ريغ ةناذ بستحي
 يرئازو ي ذيمالت 2 تمي.ونص ازكه يناف ٠ هايج

 2 ْق نيقراغ او |وناكم :| ذأ نيبوبحا قدنملا يرهق

 نيفراع ريغ ةيزعلو 5 10 دقأف نزح نهم

 مل نكي مف“ نوؤجوث نبا ىلا الو نوعنصب اذأم

 ل ةرارع ءاكيلا نمد كنذعأ ءيش ذه ةلامحأو

 مدعأسإو , مخ عل نم 55 قو ماو 1 . ءيشلا ضعب يع

 لبعسأ اطوبقب |و | 0 ةال ينزع مولا 00



 تا
 ااا ااااااااالش252525253 ااا[ مب

 4 نا رازذ ا

 / رشدي يكئالم اف | تاسبرا ينال اونظ ا 0-3

 ةيزعت الب ا اةتبلال ال ةيلسحا زثاشبلاب

 هب دجلا كللم نورظتنيف ةويححنا ءاجر 00 يلو

 قوش م ديز مه يروهاذ تق 3 خاف هياعو :

 محرف عل وار اذا كا رفورإل ةرابطو 1 دل

 : مارتحأ ل زجاب يل نودجماو 5 مظعأب ينوه دخيو

 ةيزعتل نيمئالملا عونلاو ثفولأ فرعا تيكر

 اذا لذرا مل يناف ٠ لاتحالل سفن ع ع ىنازما

 5 نييثكلا نازحا رقنحا لو نيدباعلا تابغر

 ت.رضإو «انبلا تعجتو ةلهجلا تيففو نامالا تنقل

 »* فوذحا تدان

 بتلطلإو ةولضلإو ءاكبلا ةظاس|وب 1| |رتشسا لوف

 اوت هيلا اوقات ام اودهاشي نا ثابثلاو عرتلاو

 يف : وهو الي َض ةمأق يذلا مالكلا تلقت

 0 ذجأ عراب نأو مبولق حرانو أضيا مكرأس



 90 مكن

 3 وبتل سفن أي يهأن : .ثالا كه كعائسأ دنعف

 5 دقتفاو 0 اريصلاب يرظنلا ٠ ةدابعلا ةمعل

 ةديدج جنب كيعفإو ع لك نم كيضلخإو كبلق

 ةنينح رع يربتختو حرشب يلترت نأ كاذ ذأ نيردقتف

 7 ثم لق يلا » : وهو مالكلا اذه ةوالحو

 6# ضيا كعم

 نوثالثلاو يداها لماقلا
 صاخلا ةمايقب حرفلا يف

 «هب حرفنو نخل برلا ةعنص يذلا مويلاوه اذه »
 م / نو

 ىلا انوعدي ةلفحا رينكأ ١١ مضنلا ديع نا لجا
 كال مويلا اذه يف اذا حرفنلف ٠ ”يناحور مظع حرف



 ؟6 ديل

 . هلل حور بجومب لب ماعلا ودبو نوينادسجا جرف

 بلطت نا مويلا اذل يثينيف . قدلاو قدصلا حور

 حورلاب عفتراو رإط لكا لع ظفاحنو ىظع اا

 ةنال . ةديدج ةويح ىلا انقوشب ةيواس تابغر ىلا

 - سيل

 7 ريصو دايعالا ةيفب 8 صخي ل لاغتحاو ةسادقب

 ديعلا اذه برلأ ّصخ لق ةدعأت ريغ نع

 +« انحرف عوضوم

 مالسلا :| ا رّركيلو انعيج مويلا لقيلف

 ىججسا تاهلظ دعب انل ءيضي يذلا مابألا بكا اي كيلع
 سكرو دجملا كلم هتا هتأذب 3 دملا عوشي انبر:ّنال: ةمتعملا

 ضعاو تاويالا ندي أ قوم موبلا م أف دق ضرالا كوام

 هنمأشب هنا ذا ةب ,ةابلا ةويحا 1 هب نينموملا عيج

 ىلع ةمدقو ميرم د نم ةذخا يذلا دسدلاب

 باي انل خو انكاله : كص قزم انلجال بيلصلا

 5 ثوملا ىلع هراصتناب ةي بالا



 تلاثلا بابلا ؟41

 ثتوصب لترو كاف ةدباعلا سفنلا اهيا يضفاف

 كبلق يرغب ةلثاق ةيكيلوثاكلا ةسيئكلا كج نان

 مرذنو شبل برلا ةعنص يذلا مويلا وه اذه : ين.ةمحا

 + ايولياه هب

 ديعلا اذه تاريخي ةركف لفشير ل يوظأا

 لاق طل اراء جاونلا خلا كفاية
 :«ن)ودشرلا .كاوتيباك ةيسءرلا دايعالا:ةطس|وب :يانبالا
 .. قوذ أم |وملطاف ميد عم من لق منك ناف 3

 0 ا را ال قر أب اوفهإو

 3 ليهتارت ابك ىلا ات له ماعاال ينا

 نال عصف ميا رقه يف لاقث ينل ليتاالا نم لقعاو
 ص ليلهتلاب اًمئاد قطنت ديشانالاو تاوصالا عج

 بجي ام ىلع انل ريشي اذهو:ليلهتلاب أضيا منذ ءين
 ناردجما زالت ا ةيمانلا+ ةزيملا ىف ةلعف انياع
 ةكئالملا عم عم هللا جسنف ١ ناياللا دع 0 0 هزلا |



 4 دولا نازشا ايف

 3 دبالا بلا رظعالا زيا نم نوتلتم نخ ونسي دنلا

 لكو ضرالاو ءامسلا حرفت نا نذا بجإولا نفف
 دمح ىلع ثمنا لكم انحع واو . عسملا ةءايقب انييف أم

 ةسيفنأأ ةيحورأا م لا : تاريخ اناطعا يذلا هللا

 4 ةنفمزالا ةياهن ْق ا مظعا انل رخذيو ةياغلل

 تادب ءاتشلا دروب ةرّدخلا تانئاكلا نا اه : ؟

 0 ديعلا اذهل :بهاتتو دعي ١ ناعم 3

 أنو كيب اك ع نأ لعل ةحرذم 0 نيرزاتو 7

 راع الأ شاب يسنكت لاغ دالأ و راجتالا أوايبةع ارقاع اليوط

 ابذع أحرف َررظت قار زجل دربلا امنع ضني ءاذلا

 عيبرلا ةدوع امتشاشهب ةييعش تاباغلاو لوتحلا ثريطنو

 تعبث :هاينلا"بكاوك و ؟نشلاللا لدشل

 | ال كنا مالكلا يراصقو ٠ عون عطساب اهرؤن: ةعشا
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 او ٠ ةتبوصخو



 كلانلا بابلا 164

 تى عوبسإ ةمايفل اهد رد قاصتو أ ةقياح خر"

 دكا قوف نيعنترالا رشبلاو ةككمالملا ةي وحن نأ

 يذلا مويلا وه اذه ان ٠ قاطيال اعافترا قئالفما

 ةطساوب ةسشن وهذ تاكل 3 ناي ا نيرلل 4 ةعاص

 نكرألاو ةكئالملاو ءابيبن هب 5 زومرلاو ةسدنملا ١ ككلا

 اذ : اهب نورشبلو ءاوتم أمل نودهشي نا ؛ذلا نيفعملاو

 نه تبغث ايدلاك ايلعلا ءايشالاو قافناب لكلا ن داك
 ئلملا او بايزرالل رعاد ىلدا لذعللىف ١ لعب لف ة 44 ضحا

 عمي نأ انيجرذفي ءيش 15 ىلع رداقلا 1 ناذا

 كك جرو ةكاردا ني عيطتسن هيل ضف لاكلاو ماهتلاب

 4 1000 لو مدعلا

 ف 3 نمل 3 دسح ناك اللف ه هيلعو 0

 3111111 ' مرسأ اب ملابلا دد بو . نما ىلع م

 حورا ددجتلو ًامغزل تنا هللا ذم ١ تاما ا



 4 دل رارشأااق

 يتلا ماظعلا ةاياطع لع اذبا كيداف ركشا . ةنطاب
 ىلا 0 عفر ةرأ: ”.نيدمؤملا 3 1 كيلع اهغبسأ

 ةذوخ عوسب كم دنت اهيف يتلا قيرطلا ىلا رافنإو لعلا
 نأ اه . ءادملا باب ىلا بخ تاوطخب ةعبتا . كسار

 نشماف . ةيواهسلا ةويحا رونو كسا قلك ةارم كلاما
 ىلع طاستملاو ةيدبالا ةطبغلا يطعم عوسإ دعب ةقثب

 هئايضو مربطو هتسادقب عيبا قئافلإو ضرالاو ءامسلا

 لعوءاسلا يف ناطاس لك يطعأ دق »ةطلشو ٌةانغو
 « ( 18:18 تم ) * ضرالا

 رهزيلو عملا عوسي ىلاهسابقب كنامبا اذا نك را
 ..قاجرلا. ةعلجت كلل كتل هفللبعب فر ك1 07
 ربغب ةدونجو سيلب|و ملاعلاو دسحا اخ 4 زق كف
 دف اذوب, لظبف عميل عوالا» ممطاس يكس را فوخ

 نمرارفلا دحال غوسيالو دحا ةمواقيال ةطفعو رصتنا

 ميويملق تحن عضو دق لكلا نال هب دب نوب



 كثلاثلا بابلا ا

 ناطيشلإو قنصت ضرالاو حرنت ءاسلاف نالا
 : جيسملا ىلع ناطلس هل ىنبي دعي لو برهي ث 0

 نءو .اذك كلم ةكلمم يف نماب براخحن نا 0
 يعارلا اذه 11 نوكن نا ةيهشلا ةنسحتتملا رودالا
 ساسنو ني ىلع جّرتنم م ٠ هينبل نم يذنغنو. .حلاصلا

 1 نع رزغيو ءيش ةصتنس ال يذلا وه . ندب

 *رس

 كلا برأا كواملا كلم اضيا تنا دهفاف :ه
 لوس قام اماف ندهن يلا !تاويالا :نوب قمن افلا

 رشا وستر 1 لاا قرا المتون شناو ةديدجل
 عنترت لب ٠ ةيدفلا كتالاهج ىلا دوعنالو ٠ ةيضاملا

 لعب ميسم نال .٠ ةيواعسلا قاوشالا ىلا ةرارح مظعأب

 .ىرخا ةرم ربقلا ىلا دعي ل ةنحإو قرم ثوملا بلغ نا
 اجا ناكني ذلا ةءابحا ضرالا لءدقتفانا دعب ةنالب
 هنب دوبع ةروص أعفار 52 حرفب ءامسلا ىلا جرع ميلا



 ؟ها ذوكا را اجت

 انسفناب عفترت نا انايا اًدعمو ةيكئالملا تاوفلا قوف
 عوضخبو عضاوتلا تاج ندب ةيدبالا ةداعسلا دج ىلا

 ص
 عادلا حرفلاو ةيطالا ةيزعتلا يف تبغر نا كنا

 يدشملا»ذاذابلا نم سوهاف تاز الا
 يذلا يحورلا سفنلا توق باطإو ٠ ثوملا داوملا

 يتأا نبمثلا دسج ثام نم نون دي نيذلل جيسملا ةنعا

 ١ 9 اننال .ةبوذع ةيضرالا ةعطالا عيج قوذنت

 انتتان/ لاف ايان ا ليسلوم هلع عم قينعلا ناسنالا عأ عا

 دغر اندست لدعلل مظلل شير
 دوعوملا طيلقرافلا انيلع لحي الف يضرا مث لك نع
 « هنن ىصفاا لمحلا انيدجي الو هب

 رشلا ىلا لبمو ةءادر لك انبلق نم اذا علذنلف
 ناهضرلا نظن نيسنوبايحلوو ارت ا

 ْ ابان نيسبالو أنعومدب انيلق نيريطم قيد 8رنإهسب



 مساس م تلابلا بابلأ ؟م[

 ٠ ةبتره انتارظنو ٠ ةروقو ةعيضو انبادا 2017 «اضيب

 .هللا مالكل ةيبتنم انناذإو ٠ ايوق انتوصو .عزهاط انتابحمو
 ةكءالملا نال ' ةهرج لك مر 0 ةنوصم اذسأوح عيمجو

 نمو ه4ضونب عيا قبسي نم اودهاشيل انلاعفا 5

 عوبسي باظي و طاش ركاب لتري و ةدابع م لصي

 ةفيفطلا هني داح و ماعلا ةوط نع لعنبو اف. :ةرآر 2 كلشأب

 ةبلاجو يب لزلا ءانب 01 ةعئفاد تاءطاخلا نكنلو

 0 ربا ملكمملا ىلع راخستل نيهماسلا عي ناسهس |

 اذا لاعا نع انتابطاخم يق 0 . هب ةقلعتملا

 ةشاشمإ تابطاخملا كلت شغينأ او ي رصانلا عوبسإ

 0 حرفل ايعا اد عوج يب لل ضن : 0

 نمد نوحراب ؛ الو "ا بواصملا محوتست ور 5 ٌّ

 و ع1 يح تاو هالا نيب نك مالا عودسإ 0

 لع ردفنف انايع هئاو و لع دعي نإ رداق ريغ انك نأ



 ندفلا دجللا رارضا يف

 نقرافن 5 ةرتأ وغم تارفزب أر رس ةسأن نأ ليلللا

 نم باطنلو ٠ ةولصلا يف ةتاذ انل سوي ىتح هربق
 3 55 1 هني رب قيعتتملا نيسي دنلا ةكئالملا
 انلجال اولصي ناوا برزاا لم ىلا ماو انودشرب

 ةيلكلا هتمعنب انيلسيف :اتنازحا يف انلر باقي نا يضنرب يكل
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 كبلطأل .ياق ببلتال مل عملا عوسي بررلا ايبا
 يذلا تنأ نامالا يف ينتبمت ال مل ٠ ميرم عم وا

 ىل فيكاف :.:ىيودقلا م هل تريطعا .ةؤشأ

 لك كاردا ىل ىلا كدعو كسح ينعفرإ كلا ىنعم

 ىفانم ايا عيجج قوف كرابم هلا اوه نمأي ةقيفقح

 4 000 روف دلا



- 

 ثلاثا بابلا انا
 ٠.1 تل اع |[ 1[ <20 2 2 2ةز

 نوثالثلاو يناثلا لماغلا
 0 0 ويح ةماقأ قو يجورلا جييفلا مهأ ٍِق

 60 0 ١ ) « انلحا نم (وضف د لو »

 ةيظع أه تى وذ وه سدنملا عضفلا مسا ن 0

 1 .:طصوصت 1 اورق ن :.| مييلع بجي 0 ني

 عضوو يرجام الكف تاع 5 ىرينلف هيف يونملا < رسل

 ايل الل
 ةنيةحابو .برلا روبع ىلع دت صف ةيلكف ةيلعو

 ويه ىلا ثوملا نه مويأ| اذه 2 ريع لوو جيزسملا نأ

 ةبهحو بايضزالا رافتحا انملاعيل ءامنلا ىلا ماعلا ندهو

 يوامسلا بالا د نأ اذا ال يغبنيف ٠ ٠ تايوايسلا

 باصو مات يذلا ب بح هنبأب انايحا :ال د#ا ل يزج [ روح

 أءظع 8 اضيا محيرشلا ىل هنوك انافشأو دسج ْ

 ثوأ.انم انصلخ دق ْْن 54 نأ لعل دجلا ة د ىلا هتمأيقب

 ب سب سا سم



 ان دم نال

 +: ةئابلا هنالا ةطسإوب يدبالا
 ميلا ٍثو» عجو دباكو قب دف جسما ن ابا و

 ساندا 0 لسغيو ةميدنلا ةفااخلا ضغب ب

 فدويال حرف ةوالنح ىلع لصح مث ندو ٠ اناياطخ

 هع نو هلؤنا قينقلا عي هيطعي ا دج ةهيظغو

 ماعلا اذه يقنع نم نولنتنب ال ةيذ ىهملاب ميسملا عوسإ

 * سودرغلا حرف ىلا رصم ةيدوبع نم ملاقتنا

 ةيوصنب اغ ل3 يجورلا يلث 1 | ةتينحابو

 ربع دقو .ةينفجلا ناطيشلا ةيدوبع نم ىف رقيقحما لما

 ناذ٠ يواىسلا رفملا ةيرح ىلا يل هللا بمعش

 6 مضنلا لدبا تاومالا نيب نم هتمأيفب عيسملا

 ةيحورلا ةويحأاب ةينمزلا ةويحنإو ٠ ديدختا مضفلاب

 ع ايما:لترتو لوسزل الرع لك

 |:وضف عيسملا 2 دق > : حرفب ناكم لك يف ةسدقملا
 310 5 روق 1( <« انلجا نم



 ثلاثلا بايلا للا

 ةعجوملا ميسملا مالا اًماد ركذعن نا اما انل يغبخيف

 انلاحاب يكل ةينافلا انتايح ةيلسن لجال ةدكفملا ةتمابق و

 ةنثلاو 9 || تلات عيسملا عوسي ل اجال دئادشلا ةراك

 قلابفلا كفيلا 1 اذه يف دوجلف. دبالا ىلا ةعم كلل ناب

 لو ةديدج ةوبح قوش ىلا اًضيا عقرب نا عب
 اننواعب نا كاع جيسملا نال يحور حرف عباست هلل

 ويلا قوشب راكاف رثكا .انب رضإو ةنواعم ظعا

 +« ةيواسسلا

 كا ةينازتككا | مودل لكلا عراسي قف :هيلعوأك

 ةبوذعلا عوبني نيبثلا جيسملا عيب دسم كاراشالا

 حيصفلا| نلع 1 0 كاذف ةيقيفحا سفنلا ةمل وو

 يبف ةيظعب نا كناك نإو :ىغلاةددبان موال ا

 لكاس نللا لككملا اقاوم ذا دك هن ةمفع

 ل1 عاوسللا تللانك فسم قونت شتلا ناكلكاو

 تتشْتتْتاْصطُُْْْْفْمْ زر
00 



 ال دنا رارانلاا يف

 احرف َدلدُرز 3 صاخللا ةمأيق ديع :لظع ثيح نه

 نا بجي كلذ ع ادبج ًالكأ لكاي نا اندسجل زيجغو
 . فونج دسجلا ةوهش عمقنو ةبعطالا يف نيعونق نوكن
 دئاوف كلذ يف سفنلاو دسحلا دجي هجولا اذه ىلعو

 هللا عئاستب مايقلل ةيلهاراكآناسنالا جنو صالخما
 ةرتب تنا بلغا لب دسجلا ةوهش كنبلغت الف

 نلل .ةمراشأف 013 ىفنلا .ةدابعو: سدفلا مو رأا

 "5 ةيدسملا تاذذلتلا نم سوك

 اي عبشأ 2 يأ كيب 55 كليدي ْق تاعندتلا نأ 0

 ع < كدجي روبظ لاع

 نوكب ةيذاك ةكحن ةيلقالع نكي لك نا
 ةققا كارول رةتحاأ الي اذا نإه ءاطخ ْق

 ضوعو .. ةيضرالا ءايشالا يف هناي رعت ملظو ةيوامللو



 ثلاثلا بابلا ا
 كلك

 قم رانكالا 11+ ناوعين هارد + ةبئاتظعة انتر :ةسنن محلا ن نأ

 هللا توكلم نا: >:: لوسزلا كوني ًالكءاينذلا ماطح

 ورب م ةمالسو ر لب أيارشو اماعل سيل

 1 م«(: !:مور) < سدنلا

 ! انح ايحور ًالافيحا عصفلاب لفتحي اذ نف :

 ةلاح نم عفتربو ةأيضنلا لجال ةليذرلا كرتي نم كاذ

 +« ةيدج ةدابع ىلا ةئبسلا تئاوعو قيتعلا نأسنالا

 فاعي نم كاذ ؟ اننا ماركا | مصفلا مركي نمو

 حون لك ين عيل 2 | عوسإ دجم باطإو ماعلا تانيارك"“

 « ةحئاصلا لاعالا نم

 نه كاذ :مصفلا ةيشع يف يدها يذيب ناو

 يف ركنملا باكترا نع ضرعلو هاياطخ ىلع أنح مد:

 « ىناي ام

 نم كاذ ؟ نما عم !ةواسم لهنا لكاي نءو
 [ فاعف ةمباّصلا 5 | عوسب م لإ يف عجوتب كب



 00 ذيل رارفلا ف

 هع ةرارب ايخيو ةناذ

 ؟رحالا ريا ربعي يذلا ينمنحما يناربعلا وه نمو

 حو رأا ةوالح ىلا دسجلا تايساح نع روعي يذلا وه

 +« ةيدج تاراغ ريغبو يضاملا ىسنيو

 نم لئتني يذلاوه يقم حنا ميهاربا نباوه نهو

 +“ هللا ينب ةيرح ىلا ةيدوبعلا فوخ

 يذلا وه ؟ يقيةحتا نمل | عودإ 06 وه نمو

 يب ريسملا عودسبل مح ةبيطب عضاوتي

 وهال يكل لوخدلابر ي دج وه نمو

 .ايندلا بصانم عيجو ملاعلا توكل رئثي يذلا

 + لاعلا ديسو ءامسلا نكاسو هللا قيدص وه كاذف

 يبس | عوسي هجو يف سرغنلاب قيقح وه نهو
 طيشنلاوباقلارهاطلا وه ؛تاواسلايلاعايف جولولابو

 ب«ةيحورأ|ءايشالا ىلع بابكنالا لكبمكنملاو ةولصلا يف
 / َّس هيلا 001:



 ةلادلل !فالأ -

 ِ* رباع 3 يش لك رنديو نيتئاذلا هيليع 2 | رشح

 ا

 نوثالثلإو تلاقلا لماغلا
 ءاملا ىلا جت سما عوسب أنب ؛ر دوعص 5

 ا وي ) < كهلاو ياو ركيياو يلا ىلإ دعاص ينأ»

 ىنازحا يسمو ةوالحا ريكلا عيسملا عوسي نان

 ةيلدجلا ميره لسرأ تاودالا نيب نم ماق نأ دعب

 0 اهب قيمالت 7 ةياغلا يق ةنيمالا ةحبيبح

 رما مخود دق ناك نيذلا ذيمالتلا كتارا ةحّرفملا
 ىلا دعاص يلا ره لوقو يتوخا ىلا يضنأ ءِ : اا هتوم

 .« كلو يق كم ل
 املا هيام ا ةيواس ولج هالك اظح هلل

 دوعص لغم نيننوملا عاوس ةنسفسل ءيش ياف . ابحو
 هلا يتان ناانل لاسيل هيبا ىلاوعوجيرو ءامسلا ىلا برلا |



 1 دن اولا

 اناياطخ نا ذا ةربثك ءايشا ْق ةأنها نأ دعب فوخ الب

 نع :نيزجاع م اكوا وشال يل اوهام
 .بالا نم أولد هيف ٠ 4 1 عوسب طسون الوأ ةحلاصمل

 0 انل دعو اناياطخ نويد 1 2 كو يذلا وه هب معا

 دعاص ينا: لاقف دبالا ىلا هيف ةيكاسن يواسلا هتوكلميف

 0 مطاو لاو كدناو 1 4
 نيكاضشب سل انو هللا ةلزانت 2 ع ًالزانت هل اي :

 : تكشو| ةقديفم جاعنو .نيبراه ذيمالت وغ .ءأيتشا

 معزفب مو ه:طأس ةوق ميتا معي اخ . اهءاجر عطقت نأ :

 ةيناروصلا عزعلا ىلا نيبنذملا بنوي لو ديدهتلا توصب

 رظاف .الا سيل ةوعيبطلا ةتدوج ركذ ذ لب نينئاخماو

 نود ىوطو عيظنلا مهم يسنو ةمأقتت 1 ؛يجحر ط

 ةدوألا ةوالح ريغ ش نيب ب او ات 2- < ميعودو ممتن أ بج

 ىلوق» : الئاف ةمئادلا ةتبحم عيمجلا وخ 117 ةيوخالا

 دب < ينوخال



 هه

 عيخخيسبتتن كت« 1ك نننالا#ص

 تألاثلا بابلا ان

 ريثكأا عوسإ اهادبا ينلا ةيهانتملا ريغلا ةوالولل أ

 ءيث لك ىلع ارداق ناكةا . ابك هنايح يف ةفارلا

 كلذ عمو ةهسج ةناهل ةقعبلاو ةهواقدصا ةناها دقو

 نع 15 لزني و نيبل للا نبل <ب دالج لشرب ل

 منهو وع قفر ةنكل هيلا 4 ةعفر ناك يذلا مأقملا

 ناك راسا دمع اص رعا ا ناش 0

 لسري لزب و ا ىرخأو هنكت الم هناذ نع حو

 :ًالئاق هتمأيق لعب هرشبب ىلازحملا هتودذأ ىلا 55

 يلوقو يلوخا ملا يضمأا»
 ب « يبا ىلا عا يلا مه

 هوناهأ ني ذلاف ندم 4 0 عيدولا [ةا

 مت تأ 57 1 ارابتعا م وم معي الق

 نم ءدب ئداب ممذعجا دق ةنأف ةياهنلا ىلا اهب

 مصو# نامالا لأ 5 27
 ٠ خرهأب تاو م

 قا قيدرط موكعو ٠ ةميظع تى تاريخ مويلع م 1

 :ظع ىلا معشر 50 عب نيب نهد منامو |

 اك هضااسا7سسفلا
 سر



 د دجلا ارا يف

 ةبرقلا بارطضا دعب ةبوتلا ىلا ماعد نا مث.ةلاسرلا

 ةممن مكث . ةسادق ضعا نجل مىعنرو ٠ مخعض ةلزو

 نازالا يف نيخاراملا لجرا تبثو . ةحّرفملا ةتيور

 ا ههالا راثا ملل هراهظابو ةعضإو نيهارجب
 بجي اب يلا :قيارطلا 1 . نمو اا مودال

 خل عار ين > : ينافلا ريغلا دهلاىلا |وقثر؛ نا مهيلع

 . مالكلا نوبات نقم متنكل ا اولا

 1 2 قلطنا نإ كل بخ ةهنال

 ناوتستم د نوكلف ثيح اق يف اناكم
 : يف ىلع اريثك اضل كبولق برطضنال دبالا

 فوس ينا ٠ مكياطخ ركل كرتتف مكيف يبا لاسا انإو
 .لاعلا اذه ىفنم ميزعإو . ذشلا هاجت كيوقا

 أمات كحرف ن روك ا توكلملا يف مكللكإو
 كو البو رس لقا ةئال :طانغالا ند كم 100

 يريذلا نيعضأو أوما نيكاسملا متن | توكمملا ؟يطعب



 ب م
1 

 «<« ايدلا بذاوج نيرقنوم ينوقعبأ

 متميز برلأ دوعص دعبو نيا كلذ ننف : ؟

 اًجنرف التمام أسلا ىلا لسرلا بق عفترا هيبا دجم ىلا

 اضم هون املاح مهغأ نإ !١نييدكاطم هلا, كاهاذلا اه

 ”ةقث ةقيقحاب لل ناكو ٠ دج ىلإ ةتوعبتي دسجلا رقو

 حارفا اوئطو مهما ذا ل لوصولاب ةوظع

 لق ان . ميسملا عود لجال رثفب |ويشاغف ضرزالا

 دعبو . سدا حورب دعولا كلذ نع الضف |ىلبق

 الو نونلا الو دويتلانوفاخي اودوعب ىل هتيعنب |ىةكمت نا

 « ةعانش رثكألا توملا عاونا
 ةيرشبلا ةعيبطلا هب تعفترا ديوم دي دعس دو عضل أيف

 ةغرافلا ةريرشلا حاورالا نك |تالتما او ةكئالملاقوف

 * جيبسملا عوسي مدب نيموسوملا ني و 07

 ابا ةنموملا سفنلا اهتيا آلا يببعناف :
 1 قيرطب يسملا عودي عابت ال يوبتنا م أ اذه



 0 دجملا راوتما :يف

 عافترا لذه دسوماب ءامسلا ىلا عينسملا عوسب دوعص :

 ضرالا ىلع اذا كنغقوي الف. . حورألاب هللا ع

 ةكئالملا عم يذهَنا ىرحالاب لب ةرضاا ةو لا حرف

 سوفن ميراسش ثيح يواسلا ٌرنملا ىلا 0

 كد عع يف اهرصبعب عقيطو نزح لك نمنيسب دقلا

 مالكلا ابلاغ 58 د ىدرهادلار هد ىلا عيسملا

 لبق كيمالت ىلا جذل عودسإ 1 -و يذلا بذعلا

 (1: 14 وي )< اًنأكم ركل دعال قلطنا ينا » : وهو هال

 نم يذنتت !كبباث تما كاف كل سيل ةناب ينطفاو

 ءايثالا نع كدعبت يبا ةريثكلا عنأولل بلتلا يمص

 لودولاو قضاها رورشلا نم نما او ةيوادسلا

 دج كل ريخ كلذ نال موي مدقأب 0 | عوسي ىلأ

 مادلا فوذمتا نمو لئاذرلا ءاقلت ةيمويلا ةبراخملا نم

 : ةلئاق داشنالا سورع عم يفنهأ . نيدج راطخا نم

 م«غادلا َ رفلاو تارا عبمج رقم ىلاكءارو يب ذتجا»

 ممم 1601414844444” ””“ك”“ك“”“ك”“““““لللل>ظنطم



 لانا كالا 1

 .ةيعسلا ةعاسلا كلت دعب تان ل هأفسأ|و نكلو

 بجي اذلو ٠ لانلا لب كلمتاا تقو سيل تقولا اذهو
 لصنو . هللا نم نيعملا ةافاككلا نامز راظننن نا انياع
 عوسي ابلاغ لكتب ناك ةنع يذلا توكلم يناي ىتح اًئاد
 ةطساوب اكل ٠ ءامسلا ىلا هدوعص لبق عومالت عم عسملا

 ةرضاما ةورحا بورح دادزت يدبالا دجلاب ديعاوملا

 ىلع ةيوامسلا ءابشالا ىلا امارطضا سفنلا دادزنو ةنخ
 ةمالعلا ناذا .ةرويحا نه يف امزح دايدزا ردق

 ربصلا ص صالخملا موباستكا ىلع نيراتخلا يف ةعضاولا

 ةنال» امم عوسي لجال نازحالاو دئادشلا ىلع

 ىلا لخدبو مالالا ره عيسملا لاني نا يغبني ناك
 «ي(؟1:؟؛وأ) « نجي

 ناسنالا غلبي ةولصلإو روصلا ةطساوب اًذاف :©
 ا لكلاب ىلا ايل هكا نا خان .ةغارلا
 يذلا بيبا ةنبا بيلصلاو ملاعلاب عبن دق نكي مل



 1 دجلا رازشاف

 اناياظش »راجل ل دسحلا فكل
 ازيععم ءامنلاةخلالشنإو قر نال عفراف

 كليعارذ هيلا طا: كبي هيلا نكذ يذلا ناكملا

 كبلق ىلا لسرب يكل تارفزو ةرارجب اعكار لصو

 كيرضيف طيلقرافلا سودنلا ةحور دماجلا سبايلا
 .٠ هيل ةحماصلا لاعالا عاونال كطشن ذو

 ه- له مهمل دس

 الثلإو عبارلا لماتلا
 سدكقلا حورأا بهأ 5 قو صسطنغلا ديع ف

 نوقطني أوعرشو سدنلا امي نم ميلك و لعام 2«

 < اوقطني نأ نأ مههتوي 20 0 ةفلدخم ةنسلاب

 ( 5: !!صصخ)

 حورلا ديعب مويلا لفن ةسدنملا ةسينكلا نا

 2 نيخ هوبا ةعاجج حرفن مود لأ اذه ىنف . ديلا سدكقلا

 امس ا ا ا



 كلانلا بايلا ا

 نير 14 رت شما ىرضبلا ازاء اخاف ناكم لك
 : ريماؤل لو ف يشانالا ملت رت يف ةسذقم ةج نوشعتنإ

 ةيوس هللا نون معيجو سادقلا نوجأي ةنيكلاو

 * سدقلا حورلا لواح ديع اذه يف ميبلق ميك نم

 حور لل ناازبق دق مويلا اذه قة هنا نع

 اوهرطضاو ةيران ةنسلا لكشب اًرداظ لأب سدكغلا

 يف اورذناف ابذع امارطضا بحلا نم مهنطاب يف ًالاح
 1 « تابثبهللا مالكب جراما

 ادبو ربظي نا يهتملا نامالا ذخا مويلا اذه يف
 1 ممبلا ١ ذه يف . ماشروا يف رثكي نا نينموملا ذدع

 اننةزاكاب اخ لسرلا عنصو ب بيعشلا يف مظع حرف

 نع: طق عم ل لاعلا هاهنا فتم:هنأل ىضرالا ونش
 اذهب قفإو ةرازغب سدنلا حورلا ةضافا ضيف

 ب رادقملا

 ةشيعلإو ةسدقملا ةنايدأ] تادنبا مويلا اذه يف



 1 دجلا رارسأ ف

 نابهرلا عيجلةسادق ةأرم مث نم تعبصا يبلا ةيلوسرلا
 «ي ةينق لعيف نيدهازلا تاعامجلا اروةسدو

 ثيحي انيكم اتيبثت جيدملا عوسب ةبحم يق |دد1 سقل

 بلا يف خرب ل مومزعو فلاب ل ١ مطاشن ْنأ

 سايب نابالا ةتك نعاودعتبيو ةلالضلاب |وعدختب لو
 ف كملاذلل تاسايفلا نم

 واما ءاطسب خومانأ 2 3 لق مويلا اذه ُق

 يدايص اوناك عا لاعب اماظع كلم اوراضو لصالا

 تارظانم يف ةوهاعتي ل يذلا ءيثلإو. نيكاسم كلم
 اذه 2 3 ةيفنلا مى: اصب لول نه ةوأهق ةسزانملا

 و 5” سا مل هم 5 ش

 انأعمش ءاويضف نوفئاخما نو.يمالا كلوا مبا موهلا

 عني هلأ نع ولكي سدنلا حورلا ماطأب أوففطو

 دحإو ناسل ريغ ًالبق نوذرعي |ونوكي مل مو نسلالا
 نيرفتحم |وناك٠ :نيبوامن مويلا اوراصف سرا

 كرين 08



 00 ملا ا ل ا اع لا علل

 كلابلا بابا ن2

 تحن نيدوجوملا بوعشلا عيش ةبي مويلا | | يضاف

 ليلقلا رزنلا الا ن وفرعب ال ةليبج ع 000 :اك,ءامسلا

 ْف اهلنا سومانلا دفإوش نوحرشي مويلا مهأرتف

 * 4 نو 1عشلسإو جيسملا عوضلاو نايش

 ةشيغب انايعتل نأ !قبماقلا ةتادب مويلأ اذه يف

 ذا . لاعلا يف ةيدج اساور كفرا 0

 ىلأ دسجا نم مىنطاب 2 اوعفتري نأ |وفعت نينموملا نا

 + ءامملا ىلا ضرالا نمو ةرارحلا ىلاروتفلا نمو حورلا

 ليلفلاب نيفتكملا كيلوا ةرارح دشا ام ايف :؟

 أوعضخ نيذلا كياوا ةعاطو ةدابع معا هو ٠ هفايلأ

 لاعا يه كبف ٠ ةيلوشرلا تاروشلل مهتاذ ءاقلت نم

 بولق دحاو ناميا يف عج يذلا سدكنلا حورأا

 م.عفر و فالتخالاو نيابتلا ئرقك بوعش نم نيئموملا

 2 مهرعسو ةيدبالا تاريخنا ءاجرب ةيوامسلا ءايشالا ىلا

 ».هبح تابهلب لاما
 سمن بوجع محم رمتصتعع



 5 ذا تارشأ

 2 ثرشتناو كارا نكس كتل نع ب

 نافيتسالا لوس يو 9 والا ةسيدكلا| اباك ضزالا 0

 لوم“ نْنَو .ةةرلتك ينال اهحبتتو نسأل اختلال
 2ك وس كاايدنلا نيبتقأ م شعبا و نايسلا دنا 0 7

 ذيمالت أ 1 ةلم أت ةذاعز نعاق . نام زلأ ىداب 5

 د انتاخ هأ مولا اوكا 5ك هلا

 نأ نيمؤملا عيبج ف بي ءاذأ باوص لكبف

 ةسادنلا لكلا مويلا اذه ةيصوصخ ةدابعب |ومّركي
 |وزعتي نأ | ىقدل ِىل نيادهلا 14 رلإ ةبيعل |ودهقسإو

 سأن د عمت نم اوربطب و هب اوهرطضب و هترأب ب

 « يعن لطب لئاذ رلأ

 هاشنا لزم 6-5 لق هجولأ اذه ىلعو ١

 ماها هللا ةدابع ىلا نيراتخلاو نيسيدنلا عيجج ملاعلا
 .نييناولا ليلاضا ب أوص 2و سدكقلا حورلا اذه

 هللا أوضرا ةيطالا ,ةبهوملا له اوزاح نيذلا عيجو



 *« ةصاخ عضاوتلاب
 0 ِق ضيا عنصب لكيبلا حورلا ّن 21

 ةنأو٠ . ريغلا أهب عفتشإو | مست ةيدع ةحلاص ةبحم

 بمهب لياقلا ىلعف ةّعطامم "نيئاوغ عنصي ال ناك ن و

 َنّيذلل .انضَبا ففكيوتةنطابلا ةدابلا تايزعت ابلاغ

 يللا هيكل قبكلا لازطلا ءاهناب' نواتربو نولي

 ةيودا اضيا مدقيو ٠ هنفرعمو هبح تامالع رضا يف

 يرشبلا فعضلا براجت ءازا ةسدقملا ةيخورلا وَلا

 ليواقاب هينموم هقفي يذلا وه ةنال . عاونالا ةريزكلا

 نوعّروي نيذلا ءاس ورأا ةطساوب مدشريو 211 ٠

 طارسلا نع |وغيزي الل ةنهيكلا يدياب نازذالا مويلع

 ٠ ممازحأل ماوق روختو ايندلا نه ةحايس يف ميقتسملا

 اياطخما ىلع ناسنالا بلق ف قاحسنالا دل 06

 :هصئاتن رغصإو ةيموولا هتالاها ىلع ةريتنيو . ةيضاملا

 يذلا وهو 0 ةريعص ةوذه سائد ريض 2 0 3

 ك0



 صصص مح

 ا دطخأب رازملا يف

 :ءارقلاو ةدابعب ةولصلا لو رار ديدن لل قودي
 ظفحو عضاوتلا ةسرامو ةعردب ةعاطلإو هءابتناب

 .لاعلا نم بلدي يذلا وهو. رخل تاضايرلا

 نكسيو. ةفيفؤا لاوقالا مذيو ١بانلا ةحار ىلا وعديو

 .ةهارشلا عمتيو, قا كتماو.ةويشلا عدربو ندضملا

 اها لغيو.. نوناقلاا فجرا لكلا كر نار
 نطأب ملأ 2 كلذ ناك هل هتن حرم بخ امو ةعنص بجي

 ٠ بولقلا يرسكنملا نم بيرق وهو . جراما يفوا
 . نينابحا مع زع ضروب 8+ نيعضاوتملا يرعب و

 ؤفشي را نيكابلا محريو ٠ نوحتانلا تارفز بيق“لو

 4ي نيئابلل

 "لاح 16 ملا أو دئارشلا يف تدجو الكف : ؟

 4 رأأ يعل 3 كلي اا عدا يو اعلايليما اذه ىلا

 دوح عدوتمسإو . هلك كيف ه هيلع ص ةرعأو ٠ سدقلا

 كلن ازحا عمت 4: لب راد اكل اهئيلكب كتاذ ةنونهحا



 تلاثلا بابلا 08

 لكلا هجوي و٠ ىظعلا كسسفن ةعفنم ىلا لودي 0 لت

 ةنال . هسا دجمو ةحاصلا هتّردم بسح قي ةبأ م ىلا

 , ءيش 3. ذغنإو٠ ٠ يش لك ىلا راظنب و ' ءيش لك ملعب

 برغي ةنأفء عادنودب نيش كلل ضرعي نأ عدب هلو

 سدنلا حورلا ةعنصي ٠٠١ نال . عفريف عضيو. ينشيف

 هنا وه غيابلا انئاتشب نتنملا هاولا اندسج يف ةّماخ

 انرورش مدخت»او . حوصن ةمادنب اناياطخ ساندار رطب

 انادعبا يذلا ربخما حيو . اعضاوت انديزيل ةيضاملا

 لعد رامغأ ضعب نودب نامز يضميال هبا قمح ”هي

 دجيو هللا ةماركىلا امماد هيب ركفو لوقو لعف كف

 « سدقالا ثيلاثلا
 لثم يف الم يذلا سدقلا حورلا ضر يلف

 انت نااهياع ديزمال ةرازغب لسرلا بوأقموبلا اذه

 انيسن يذلا نادحالا اذه ةفارلا ةريثكلا «ةيعشلا

 4ع نيل قم

 000سم 33 3 هم ممم



 وال دج نازتلا خف

 نون الاد او "نم ككل لماذا
 سدنلا حورأا ةيزعت يف

 «رخآ طيلق راف ييطعيف 5 نم بلظا اناو»

 1 لد اهو

 قيمالت دسحلاب قرافي ناك ذا يملا عود انبر نأ
 مددفلا حو رلأ ةيزعتب مثدعو هبايغل ىلازح ما 5

 اًدبا مهبلق نم دعتبي نا يذلا حورلا كاذ .ةنطابلا
 جسملا عوسي دعول ايف . دبالا ىلإ مبعم تبغي لإ
 حورأا ةيزعت لب ماعلا حرف ن فتيال يذلا طوبغملا

 نم #*يث ةيباشيال ةياغلا يف اهيل 5 هل اياء-شادنلا

 ديةيرشبلا ءايشالا

 روضخب اًدج نوعتي اوناك نيسيدقلا لغرلا نا
 ينال مالكلا هذ هقدتوم ميعأمت مال دسلاب خب نبل | ع

 نيغا رع اذا سيلف .٠ ةلهذم تئاغ انايع متبورأو



 تا تس سل سس ل

 ملانلا بيلا 1
 كغمخعمعمم

0 ند ديذع اوناك مجال ةيضم لع نونزخي اوناك عاد
 

 اوناكو ةياغلل ةولدا وص نع نيذديعب لملاك ٍإ وهيب

 دويمأأ ا نيب اندصأت نوذدب اوئبلي 5 ند نيفئاخ

 ايافنحتاب ماعلا ةياغلا ف ولحا ملعملاف اذلو ٠ مكوكش

 نع لانا ةليثملا ءايشالا ف راعلاو
 انزح فعل وبحلا قيمالت

 ةعاد ةيحور ةيزعتل اتيان ادا ادعو مدعوو نم دبال

 ةقيقح|ونأكو دسكلاب ةهروضح ضوع
 تايزءنلا نوةحتتسا

 م ةالوهف .امات ءادتقا ةعيضولا جينملا ةايص أ معادققإو

لا راد ممايإو نبالا كاسب مويفو ابنا ممينيذلا
 حور

 »تمي م.:اولص ىلاو ندقلا

 ةال ةدودا ةمعن ىلا اذهاي نالا رظناف : ؟

 اننانال الانا لولا حا تلنيكربتعا . نبل فلي رما

 ماعلا 5 بوعشما هراذنا ْق مكرتشأو #0 ءارقف

 ضوع مباع مج نأ ىلع مزع هنأ فيكو .ناءالا ىلا

 0122[ اس" ”“””*<“



 جت # أ ب ب ب ب ب ببببجبج ب

 سف ديلا رانا وف

 هأوع ماعلا يف اه 7 يتلا ةريتحلا ةعيضولا ءايشالا

 + نمناا ةليزملا سدقلا حورلا

 عضاوتلا ن | انيريو)لاعلار انيحا انفعيل ؛ كاذ مو
 بهارلا ايا كنعاىئسا دنعف ٠ ءايشالا بج ق هذ سا
 شاذ نلفلاو تاماركلا نه بره | ةيذالا لاوقالا نه

 لوبتل ةراح تاواصب كبلق دعاو.٠ ماعلا موهث رتتحأو
 انيس ٠١ فق | عتكم ذإ وت لسذقلا حو رْلأ بهاأوم

 ىلا تفنلت دعت الف ماعلا قرط نع تلدعو 0
 سدقإو لك ؟الاح باطا لب رضاحاب بفتكتالو.ءارولا
 ناب دهتجا . ةيدج ةيع' نالأ ذنم لادت نا م
 غد :لدجأإف اسال عجوتلا كيبلق هل كرت

 ىدحا نال الهزل عم ةب هلا يف كءالتخا كتتيالق
 ا ه ةيلاىلا ةمعنلا روضح ىلع ةامحلا تامالعلا

 ْةِس نزحيو ةلاح لضفا ىلا ةرارجم ناسنالا قونب
 وأو ةريث) ع نع كلف 7 ةيمويلا 5 لع نطابلا
 شلل اي
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 اا امس سس ل

 دلك اا ا سا ا

 الو . حالصلا شق 4مل نع دابتجأب ثمل و ةحسأبم

 لع هنا دتنني لوما ةقاناك شاذ"

 ةريبة لا ءانيشالا عيمج رقكت نا 3 ننعخل [سالس اق

 سدنلا حورلا تايزءتب عنمتلا يف انيغر نا مات اًنارفك

 و هبي بايتلالاو هتعتا ديباتلاو

 لزعتتأ] غلب تاضاير ياب ئربذلب نكأو 3

 ىلا اوقئري م مهنا ذا .اهشع اذه ةمعن ىلا نوسيدفلا

 لب دحاو مو يقالو ناَغ ءاددهأب عيفر 00

 عيبا ةسر له 2 أئيشف عيش ةليضفلا يف | ىك ميغأ

 +« حلاص ماعم موبي ل هتب ىنع ءانيحلاص نيمالتك

 رطاخ ةبيطب ءيث لكعدي ئذاب وكرت اذا مخأف

 رئاسبو مهفراعمو مرلهاب اورنكف جيسلا عوسي لجال

 1ك اكوا يد رتل ةززلب اعلا : كراجحلا

 لبق مل لاق اذلو رشبلا تانعلو نال باعتالا

 + « يبراجت يف يعم متربص نيذلا متنا > : > : همآلا



 اورمسا مع ل لع | ا

 يالا دئاوغلأ نه نل د 5 0 نيم

 ني كل ةنه أو عع 35 م.خأو نتا ىلا نيب

 دج كلذ ىلع 15 أومدنف تثوملا ند اقوول اجلا

 خوسي .ىل ىلا اوفطعنا مك ف را نسحأ اوك 7 ذأَو

 »دو دشأو عضاوت غلاب حلا
 هلاوقأب موعجشو ه:مأيق لعيب ا مثرأز دقو

 مدقق: رثكا كلذ ةطساوب مراح يل بتكلا ة ةقرعمو

 5 دوعص كعنو .٠ مزيل 5 قو ن أبل ْق

 |وناك# مههنأ يي ردالاب ل مخ هداعتبا " نوح

 اوداع مهنا ثيحي هدجم ةيظع ىلع مفنا نوبوطب

 ُ هب اوءنجأ كلانهو . ميظع جرش م ل ا

 ةسدقملا تالئمانلاو 0 ىلع ها اا |, ةيلعلا

 عل ىلا 3 اقل و عضاو الملا َن كمال وناَكَو



لا 127072107071700
 ح

 كاسل

 5 فلس لرأ قعمأل 0 نلاونلا حورلا

 اوناكو عوسي ما ميرم عم |وماقا كلانه ٠ هالعلا
 هبئاجتو ه«يلعتو انصاخم لاعأ مَع عروب نوثداغب

 02 اولعتو أوو مخ 8 يونعلا داتتعالا ان 4 اهسحو

 يي جسما عوسي نع ةريثت < ةوالرخ ةيو ابوطلا ءارذعلا

 هايوأفاو ماعلا موه نع لزعم يف كلانه : ؛

 ا ا مىةاوشا عيمجج نودجوب اوناك ةلطابلا

 سدنلا حورلا لوبق |وةه*4 يل ةيواسسلاو ةيحورلا

 . اهوزاح اوناك ينلا بهاوملا نع ًالضف ةرازغ مظعاب
 * كلتكب ردلا 1 مو

 تيانبخلا !والما سدقلا حورلا لواحب مينا

 ءاهبب ءابالا أوفأف م ١ ثيحنا اوال التو اون ادزاو هبهأوم

 يدب لقاك لك نال . مهجلعتو منليضفو ميناج

 ا هودهأش 5 الا 1 ةعب رشلا يف ل

 ةنسلاب هب ايراني و نأ أاوردقو سدقلا .حورلأ رونب



 "4 دج ا رارشا ف

 هب ةفلتخم

 ةسينكلا دييشن لجال بجإولا نم ناكف هيلعو

 عرج ايف امان انكرخت نيت نورا نك نإ

 نأ > ةنيرق/ قع حيعلء زم اوناك مهنا انصالخ رارسأ

 جسما عوسي لجتاب !وزركيو هلك ماعلا ىلا |وةلطني
 حاصلا ةحور يوامسلا بالا ماطعا اذلو « اهلك ةقيلفل
 ةكرب. ىنغ لسرلا بلق يفا ضافإو مبلط بس

 نه ءيث يف نوبغري |ودوعي مل موتا ىنح ةرذأو اذك

 اوناك لب لاعلا قيض نم.ةقيض نوفاخيؤأ تايضرالا

 * جيسملا يق مسا لجال تاناهالا ميا ؛ نوحرفي

 ةيدنحلا ةحلسا للعلا لاك عم مهاطعا دقو
 اومخاو 'ةيلآ كني ناتو ليلاض اباقي يكل ةيحورلا

 ةواستب اوثبعيل ربصلا نصغ مهبهوو ةفسالفلا ةحاصف
 * موي د طضم

 نا ذا لسزلا هي ثءاضا ةيظغ ةعن نا لجا



 | كثلاثلا بابلا ا

 ةزيجو قلم يف |وعفنرا لاعلا بسح ةهالبلا يبظع اسانا
 ضرالا" تقبط مهتازا اكاد كني .ةغيفر: ةسادقإ ىلا

 « سدنلا حورلا دياب

 ةلوق كب رم ام يف انسح رظنااضيا هيلغو : د
 لقانا زووم ردا نوتنلا نيف بلا ر عل ورلا وا
 كقذ نودب ةيحورلا ةيزعتلا هاو ابقي )ل عيسملا عوسي

 لاعلا اذه ىف اوشيعي ل مهناو ١ اهل الم دادعتسإو
 مهبح ةرارح نا لب 1 اك البو ةهاج ريغب

 رانا لعن ةيانش تناك مهتوخا صالخل وج للا عوسيل

 لقعا انين !ولان دق مهناب ةفرعم نسحا نوفرعب |وناكأم

 بهاوملا كه نم اوبلطيل اونوكي مو ٠ مريغ لانا 5
 لب سانلا ميدمالو نباع تادئاع الو يتاذلا هدجم

 بألا نسي يو ٍقهتانشمدعب يواسلادخلإو ١ هللا ةمارك

 ةريثك بوعش عم معتاقالع عيجج يف مهنا لجا
 نم ةلوبتملا ةمعنلا ظنح يف معسو نوغرفي ظناكر



 ني دا رانا

 .ةحارلاب مو رح ا ل عضاونو ةعادوب قوف

 ةمجق أوفرع 0 0-0 ةحار ْق صرخ أوبغر : لو

 ماش 4 هاو وأب م.ىةوخأ نونبي [ :اكف ندوتنلا [

 دا ررفوأ هل 9 نهم 0

 ةباعلا سوفنلإو نابهرلا عيممت اًدج اذا 35

 اع (وهزع يذلا ُُ ممسوردو مهاعا يف َّق اورظنب نأ

 ةشيعلا ةينك هراعو 9 سممل| عوسإ لجال مي 0 7

 كضفإ 2 مدنتلل دبا 00 0 انني ل هي ةيلؤسلا

 ١ يق ممابثو 2 حورلا كيل اني ةشيك

 مم عم ةن دبألا ةويكا اوغلبي نأ موةنبهر نينأوف

 * نيمأ ٠ نيسيدقلا



 كلاثلا بايلا 1

 ةدحإو سفنو دحإو بلق [ونما نيذلا روبل ناكو
 ( ؟؟ : ؛ صفق ) هللا يف

 يف ةعمتجلا ةعاملا كلت لجا ابو سدقا امأي
 نكي ملف سدنلا حور ةيامح تحن ةئيدحا ةسيئكلا
 قرا نايل: ة دوا تظنحت الياطر اهقلنإلد:ءقش
 « ةبحلا تاطابر

 لاكلإو ماهلاب ة>ولا نه ظفحل ردجا ءيث سيل
 قافنالإو . ينم .زلأب ءايشالا ي ةينق 1 نأ ارفكلا نم

 نان :رثاو بويز راو ةكيزس ةغاطو تلزم يف
 اةاكنتملا ومن يوت فاطعناو.٠ 1 رلا يف ةربع

 عيج يف بولطملا ماظنلإو . دي دشلا تائيسلا مسحو

 ةعاولا يف ءيث فاقي وأ صتني ال ياو . فئاظولا



 6 دجلا:راردا يف

 اواغتشان : ايم
 ةيسدق لاعاب عيمجسا يف ةبحلا عطسن يك ماعلا ريغ
 5 نهال اري كلذب هللا لجشتو

 ءدبلا يف اوظنح دق نيسي دنلا للا يرن اننا
 نينمولل مدعي اهوكرتو ةنسحلا ءايشالا هذه عيج
 اذك نال ةفقاسالا نابهرلا ةصاخ اهب اوصوإو نيرخا
 ربذملا ماد ةيلوعرلا ةشيعلا لع ةواضعإو سارلا ظفاح
 0 نأ ميو“ 0 ُْ 0 ةءعل 06 0 ميوعم

 اذغ ةماركأ ؟ يبطل 31 بهأو 1 عم يملا
 دج 52 ممسفنال مراقتحا دادزب ناك ام ردق ىلع
 ع أرغم ةبظع ةعانتب 3 وم لل و اكو“ يلاع

 لخدلاب الو بصانلاب اورق إو :وكي لو ٠ ل ةاطعملا
 ةيوبا ةيانعب مي ٍسووُرَف 0 | 7 ا

 نوئرا |5 أ :اك كلذ لع ةدايز :مو ' قاف 3 نيعبأت

 ك0 6



 ثلاثلا بابلا 5

 ها |وناكو . بحي ما رْكلَف 1 اردفلا ةلاحل

 اوناكو“ ا هيل لاوفاب نيرو ىنازحا نولي

 هيف لئاطال يذلا مالكلا نع مريغو مه إوذ نوغني

 اهنع يطععبإ ن ناسنالا اهب هّوفتي ةلاطب ةلك لك نا نيف راع

 وب نيدلا موي "ف ةنونيد

 اوفعضي نا وادب ضعبلا ّنأ ثيح نم نكلو:؟

 ةينفلاب |ونلعتي و دهسا دئاوف طارفأب اوبلطيو نامبالا يف

 هاترسحاو مهني 1 ان وفبلا ام! تلم كلا أوغبلو

 ابعب يلا نتفلا ناويز ومي ذخاو :.كوكفو تاق

 عرزلا دسفيل برلا لقح يف د ةءادرب ودغلا

 ةحاص ةروشمب اوجاع نيسيدقلا لمرلا ّنكلو . ددجيا
 اوراتخاف .الل ىثرملا ةيادبلا رتهو ّئابولا ضرملا اذه

 كلت ةشيعم تاجايتحا ىلا نوراظني نينيما ةسمايش

 ةولصلا ىلع نونكعني |وناكف مه اما . ةسدنملا ةعايجا

 مولع اهسح تاينمزلا ىلع تايحورلا نيزثوم ظعولإو



 ا دان ارسل 4

 ةعشانلا :لئاسملا ىلا نوبيخي اوناكو سدنلا حورلا
 بس دقو ءأيبنالاو ةعب رشلا دفاوشب ةدرإولا لكاشملاو
 ىلع ىظع ةرازغب ةبهاوم ضافن ناب سدنلا حورلا
 4 اضيا نامالا ُ نيثيدحا

 ةاوبنلل 0 ند نيخموملا ضع 0 هنأ ةقيتحابو

 زب اهب ضعب م اقاو . ةثيدحا ةسينكلا ةي زعل 0

 ةنبك ليجنالا ةقيقح ىلا اضْنا ىدهو لاهجنا بيذهل

 +« يبل اوئاكلا نامالا راشننال ةيدع تازجممو

 راتغاف كلذ ئار يساقلا ودعلا سلبا ْن | ريغ

 ولسا |وذخاف ضرالا ءارمإو كولا أ يه 2 ةلوأو لواوف

 تناك او . ناكم لك يف نينموملا اودهطضإو ةفامب
 لق هاك ةرأ اركب مياشروأ يف ى ٍظع ةيعنلا

 ةئنيدملا كلت ُُق ناطيشلا ل ولو ٠ 55 لرش اهيف ُت رع

 داطضالا ةعرذمب مخي ناب دهنجإو هننح لوالو لو



 ثلانلا بابلا 1

 «ةبيرغلا بوعشلا نيباهبّرخ يربوةثي دحما ةسينكلا دهع

 نييجهسملا نأ طضإو ناطيشلاّر ش داعا ىلاعت هللا نكلو

 راهو ٠ سودنلا همها رابظإو نيرينك صالخ ىلا يتفولا

 ةضبليو ةيزااعزلا ليجعل تادنت ةياقَرلا رازالا هانم

 حاصلا صاخلا ُهَدعا رامدلإو بارذلل لامحلا برجل
 | ميظعلا دابطضالا اذهالول ةنال ٠ نيرباصلا ليلكال

 ها ةتيفضتول// نواذكت نودهثك ٠ ءا دهش ءامسلا يف دجُو

 . نابالاراكتا لع ممد قارها |و اضف نينموملا نم اريثك

 «, عينملا عوسي ةبحم يف ةنايخلا ىلع ثوملا اورثاو

 ةّرضم نوكت نا لاخلا نم هنا الك مث ًالك: ؟

 عوسي ةاماعحم نم معا 0 عيمج عم ناطيشلا

 نا ةنكمي مل ءوسلا حور نا . نيسيدنلا هنكئالم عم

 2 لدعب هللا هب حسي )ل اعيش ةّيقتلا سوفنلاب 0

 كلن مدقسا أنم لك اوف لاعا ملعب يذلا هللا ّنا

 ب يدبالا دجملا ىلا هيرادخم غلبم ٍل اهريغ وأ ةدشلا



 1 دخلا رارسا يف

 * لوو بمجن 3 دبالا رانلا يف ميينلب ناكف مثوادعا

 أ ام نوصالغا نوككاصلا نش لا ١
 كرتي ال هلل لدع نال مهنه لكي تباقانقم ا وقل

 « ةازاجم نودب اًرشالو ةأفاكم الب 1

 ةعزس بمبسإ |وركعي نأ ءافعضلا ىلع بجي الف

 نا ذا ةسدنملا ةسينكلا يدومنبلاو ناي لال كتل ١
 ريغلا عم نيلماكلإو راربالا عم اًئاد نوطاةفم رارغثالا
 لقي كلذ ردنب ةسادقلا ظعت امردقب ةنال .نيلماكلا
 .ةفاتخلا تانبهرلا يف كلذ ظحالن !؟نيسيدقلا ددع

 6 0 نم: رثكأ نونطلي تيل
 نيسوورحلإو .لغشلا يبحم نم اددع لقا مث لماتلا
 فئاظولا عسب .ماينلاب منم نيربدجلاو 55
 ةنأو موسفنأ ريب كت انك 9 !«نؤؤتانلاوو نوليلق

 5 كلودب اذخلا كل قو لع لفام مريغ

 (ميج اننا ذا انءايريكضفخي ناب اًدج قيلخا يرشبلا
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 قانتعا يف ٌوطابتلا وريثكو لئاذرلا ىلا كيلا ب واديدش

 * ىلضف ةربغ

 ةصئاقن ىلع باوصب هريغ مولي ن نا دخا ردي الف

 ضيا تنأف انيعض كريغ ن اك نأ هال. هنأردج مدعو

 ٠ « كلذك

 يفف ضرالا 9 افقإو روفصعل | رهقسي مبا ردك امرأ

 ةربغص ةينأ يرت ا 7-0 ةياحما لاكأا كلذ

 #4 ةمطخحم

 عجوتيو هسفن ىلا راكنإ نأ دحاو لكل يغشيف

 لوقي هيلعو ارارم طقس نإ دتحيالو هبيرق تاوفط

 هب < ةريثك ءايشا يق طن أنعمجاب انا» : دلع رأف

 رداصلا رارقالا ىلا ءاجتلالا اذا انيلع بمهفق : +

 اع اننعضب رارفالا اذه ضّوعي يك | عضاوتلا نم

 ردقب ءيث 5 ا دادرنوبةسادنلا نما اتصنني

 « يتيةحما لاكلا نع دعبل 59
 1 11 0 عل ضال ا ا للا



 1 دج رارسا يف

 نيتي يف دجا سيلو ةيطخبإو فعضلاب ةوخا اننا
 ءافنعضلا لم نا انييح ام انيلع بصف ةتابث نع
 حس ن نا ذأ ءادعالا ضعب قلب ةحودنم ال ن :.| 1

 نويسيرفلا ةعتو هذيمالتصئانن ًاليوطأنيز لمت عيل
 يو لاككلا وهو 0

 مضعالا ريزلل هوَ نا فرعي هللا ناف هيلعو

 ةيلاصلا بولقلا ابنم مسن داكت ال يتلا ماعلا تأاشم

 هذهو كاوشالا نهب 0 ' موكللا نرال ةييقشسملا

 ىلا بافلا كريو . ةيضرالا , 'تزابجا قم يصوت

 .ريصلا يث ناسنالا جرو 0 ا ثالا ةيوم

 لثايو. عاجوالأ يي 2 لاذ دقيو٠ ىنارخل ' عجوتي نأ 5
 ه,دلةخاو هلق راسكنا دادزيو : مالا ْق يسم عوسي

 نم ليو ابلاغ دهنتيو ٠ ةرارح دشاب يلصيو ٠ ةسفنب
 عوسإ عم ن وحيل هن :كاضطتا ملا قاوتي وفا

 0 ماعلا اذه يف مالمس دجوي ال ةنال جيسملا



 ريت

 كثلاثلا بايلا ل

 ريخ وه ام.فرعي يذلا حاصلا بول ّنكلو

 مريخ لجال هبادخ قاوشا ليكت ابلاغ رؤي انل

 حارذالا ىلع لوصحل ضيا اربط !ودادزيلا فعالا
 +« تاواسلا يف اهب دوعوملا

 مهازحا ىلا رظننو مهتاخارص عمي ةناش لج هنا

 اناققسا | اودادزب 3 الجاع لالا مونع عفر ال شلديبب

 لجل مهبلا يغصيو مجول نحي هنا ١ عاجوالا ملم

 7 0 بيدح اًئاد مل بيقسيال ةئكلو موصالخ

 وكلم ف .ةيديالا ةلظيغلا مرفت نا ديري ٌةنالو .ةيناذلا

 وعض هايكل .!ةرازملا: قم ةعونتم 05 موهتأبت ءايح جزع

 ىضسملاب | أوتلعتي الو ةيضرالا ءايشالا 2 هءاجير ادبا

 + ةياغلا يف يببلا يوامسلا نطولا نيرقتخ

 ضن ربصب تاهتحا اذا ةيتقولا ايالبلا نأ: ه

 ةحرأا عم ةحياصنللو اياطخما ريبطتل ةصاخو اضيا

 دايدزالو رفوا معن لينأو رطملا تاباذع صيقنتلوةي نال
 7 ا ا



 | نت دجلا رارسا يف

 +« ابنا اكل هن [نتسفر
 وا لعفلاب دا لونا اراه طخضلا ناسا ىذ

 ظ رأكر ةترابط تيظعولو ةفرعم ريغب وا ةفرعمب ركفلاب
 هتايح يف 5 الماك ناكو هسفن ةنايص ىلع ةهابتنا

 + ءاسملا ىتح حابصلا ذنم اهلك
 اذ ناك نإو فارةعالا ىلا جاتجي ال ناسنا يا

 هيث ىلع 4 0 نا نم فاخيال ناسا يأ٠ . رهاط ريض

 01100 ارهاط ن اك ن و لبقملا مكحا يف
 لدعأ هل ل | ماما ىظغ قروب يع 55 فوق 0

 ةفينخ نالا بسنت ييبلأ ءايشالا خخ مضل ةاضنلا

 +« ةيضا الب وا

 اهلية 2 عرذإو تقوانل مادا. اذاف
 انلرفغي و محرأ هللا١ طاشنب انتاوذ اضنل و اعيجج بئيلف

 +ابيلع انمدنو قدصب 9 رع. انيلط نا ةبيطب أن الز 7
 ا

| 

 ظ لجال انضعب لص فب ١ يق ةوخأ اننوكلو
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 2 رذنل و ع أانضعب لسيلو را انضعب 3 .: أو ضعب

 *رخالل ا دحا عجوتيأو ايو

 يذلا ميسملا وسل انيحا 007 انضعب ل

 ةيضاملا أ اياطخي أ وط 5 1 انليقحاو انلدال ةئاذ ملسأ

 ِىل حصن ع ءرأ ء ءاجر انصئاقن ميا 0 * لازي 5

 +« داجال ىلصتو انبيرفل عجو#: نأ لع

 ةعل 0 لك اهانلعو ءايشالا هذه أنيعار نا أن 0

 ل دصالا ٌرعاو نين ذيمالت هَل ن اكل و يملا عوسي

 انمرضيو هل ةوخا نبالا ان زوي تلا الك بالا (نرجف

 سدقالا ثولاغلا انرانضوةبحملاريعسب سدنلا حورلا

 2 أرقي 8 ٍ لاقيو انيف م كاذ ذاف . انكرابيو

 روت ل ناكو » : ةثب لدا ةسينكلا نع 4 | صصق

 اك ئىفتنلك و غار( لخويا اللا نيذلا

 4 هند >» مشل الان

 اهنا تدهس هس سستم



 ثأ انلأ دلخلإ ثم ري

 ةمدقم

 باك

 ةيطالأ رارسالا لجا يف ةيبشلا تالمانلا

 لولا

 حرنلا رارسا يف

 دادعتسالا فو ءايبنالا قوش يف لوالا لماعلا

 عيدملا عوسب ءيمم نازل ىونتب
 يوامسلا كلما لوبقل انل يغبني هنا يف يناثلا لماعلا

 هئاتل ىلا بهذن نأ

 دابعا يفو عيسملا عوسي ةدالو يف تلافلا لماتلا

 انل يغبني هنا يفو دالمملا ديع ةليل يف عبارلا لماعلا
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 1 لفطلا عوسي بلطن نا |

 6 لفطلا عودسمل ةيوقث ةرايز سماخا لماتلا |

 ه1 لفطلا عوسي ةراغمب ةماقالا ف سداسلا لماعلا

 ةيداتو ٠ داليا ديع 2 رفأ ف عباسلا لماعلا

 71/ ميسملا عوسول ىونتلا ضئارف

 عوسي ةيور ىلا قوشلا م نماثلا لماعلا

 4 هنةناعمو

 ةيوابوطلا ءارذعلا نم انسامتلا يف عساعلا لماعلا
 /ا/ عوسي اهبا اني نا

 2 هنأدجوو عوسإ نادقف يق رشاعلا لمادلا

 44 لكيلا

 ىرن اهب عاونا ةعبرا يف رشع يداما لمانلا

 ١ ةفاتخلا يافع عومي

 يف تءاج يلا دهاوشلا يف رشع ىتاثلا لماتلا ظ

 اء يملا عوسي دسجت ىلع نيدهعلا |



 17/ تمره

 نزمنا رارسأ 2

 ىلع سدقملا موصلا عضو يف رشع كلاثلا لمات
 4 2 جيسملا عوسإ رار

 ل كب نأ 3 أنا يغبني هنأ ق رثع عبا رأأ لماتلا

 5 أنتريس بيذمع يف اندوج 12

 ملكلا ياوم دوعص 2 رع سماخا لمايلا

 0 هدي

 ةرابطو حوض مالك يف ردع سدا لماتلا

 | باثلا

 أ تاذلاب

 سف عبشت نأ ال يغبخإ هنأ ْق رشع نماثلا لماعلا

 | ١١07 'عرضافملا رومالاب مايئهالا كرانو جملا عوسإ

 يفر جنملا عوسي باعتا يف رشع عسانلا لماعلا



 تبرهن 51

 م صالخلل ديفملا هنيلعت

 عوسب اهرّرح يتلا فرحألا يف نورشعلا لماتلا
 5 ةئطاخ وحن هنمحر فو جيمملا

 عضاوتلا ظفح يف نورشعلإو يداحا لمانلا
 5 يلاذلا انفعض رابتعأو

 بين .مالالا دحا يف نورشعلإو يناثلا لماغلا
 ممل صالخملا مالا ىلع

 يذلا :بيلصلا يف نورشعلاو تلاثلا لم الا

 6 اناجال هتاذب حوسإ ةاح

 مالا تافاقحتسا يف نورشعلإو عبارلا لماقلا
 ؟24 سدقملا بيلصلا ةهشع يفو عوسب برلا

 اين يتلا رامثالا يف نو رشعلإو سماخملا لماعلا
 لاو رلاراقلا | ىركذت تيرم ناسنالا
 6 انيف هريثث نا بجي يذلا فورعملا

 ركفتلا ان ديفي ةنا يف نورشعلاو سداسلا للمانلا
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 اي 1 جيسملا مودع ملا 2
 لجا ماسقا ةعبش يف نورشعلإو عباسلا لماتلا

 آ١٠ ميلا عوسي مالا يف اهريغ نى نال
 يف نيناعشلا ديعا نورشعلاو نماثلا لماتلا

 يفو رغب ميلشروا لكيه عوسي لو
 ١ ةنومّركي نيذلا صاختتالا نم عاونأ ةنس

 يسملا عومي ّنا يف نورشعلإو.عشاتلا لماتلا
 شح قوذ لب نوعرف ةب رع ف سلجي .

 ؟[5ْ عضاوتب

 ثااثلا بابلا
 دجما رارسا يف

 قو جيمسملا عوشإ ةمايق يف نوثالثلا لمأاعلا

 5 ةيحورلا سشنلا ةيزعت

 ةمأايقب 5 رفلا يق ن وثالثلاو يداما لماعلا

 4 صاخلا



 م تسر(يف

 يحورا| عضفلا مسا يف نوثالثلإو ينادلا لماغلا
 يس ةديدج ةويح ةماقأ فو

 عوسب انبر دوعص يف نوثالثلاو ثلاثلا لماتلا
 0 ءاعملا ىلا جينس

 . قو يطسطتفلا ديع يف نوثالثلاو عبارلا لمالا
 ادي سدنلا حورلا بهأوم

 ؟75 سدنلا حورلا ةيزغنيف نوثالثلإو سماخا لماتلا
 داحتاو ةسادق يف نوثالثلاو سداسلا لماتلا
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 يا

 برعم م لوم

 كل ةءلاطم ند زيزعلا م هلأ ابا تكن دقل ظ

 يه ام ةلياولا تافلّؤملا كه ةياغ نا ىلوالا تادلجملا
 هئاوهأ ةمواقمو 8 3 نا اسنالا ةأاشالم "2

 ةاق 5 موق 4 يذلا مالا ةهو حلل ف رغما

 77-1 كلاذ تللع 5 لاك لك ففوت هيلعو

 5 ملعاف اذطو (لوالا لصنلا 0 ةيحوراا 21-6

 نا ال ةققعا نه دار نكي هط طرغت نأ ردت «َ

 5 ١ 575 لع 1 اهملاعت كزانلا ْق لو و 3

 »* كضئاتن 0

 نوغلابي و م هطاوب بيل ٌْئ ند 00

 ال يتلا ىوتتلا لاعفإو ةيجراخا تاضايرلا يس
 ةعاننفلا كارد 0 ةعاست من : 5 اماع يد

 1 ريثك يذلا رئاشلا لالا اذه اذنه ندو



 هه

 ب

 ةمدقم 3

 - سس 1 ان دس. هيف تسلا د ع اضن ا تجند لالا لاح لاقل

 "04م1 نواح دور ىلا له هلام

 لمعو ه1 ىرولال از عا نكي نمل

 1 7 بئاوشلاو ا طرإ اء رم اةنطاب حالصا

 0000 لَو فئاقو الراعل انما [ياغن م
 ملا نوكيف ٠ صحت نأ نم رثكا كلذل عاردلا

 تادابعلاب ديدنتلا ىلع م اج أ؟رو ةرأع بهس اهب

 فعضلاو لشفلا نم هنن اع اة ىوفنلاو

 صالخما نم قإبلا دلل ابلاغ عم راو اعل لاوخ

 « لاكلاو
 ية حح ل قل زيزعلا 5 1 د ناذأف

 ال نا اك نوحتر ةدا لاو ىرتنلا

 نيج لك يف ى ىصكتتت نأ كيلعف ه ةيليللقو هنكت المو

 30 ةهنأو 4ك (غللا هاو ةعمذلا كئاو 2 ةفرعم

 ةيوقتلا بتكلا يق ةيودحلا ةيلزالا قئاقحا يدم اهرباد

 ذاب انعم زعتفا دافتال_.ةلاحر قدجوت ثا ىلا



 17 ةم لكم

 قلعت 2 ةناذلأ 35 ,زلا ءانشالا ند عيش ل باطعنا

 2 اذكهو ةريقمحا ا قئالغما نم ةقيلخ

 يتبةحلا لاكلا وه اذه ٠ لكلا يف الك كيدل هلل
 و ع ةقداصلا ةسادقلا ِ لهو

 غابي نا 2 أب نكملا ند له ن

 دزال1 كيم اذا لق قاف 2 دش وهو 00

 ال.5.ةيءادلا. ةةماقلا ا ةنقن كرانير لالا اذه ىلا

 0-20 0 ان يغبضإ 2| 5 ا ملعأ ل كيب ٠ ملعأ

 انفاوشأ ا ةشادع اأو لاكلا اج ل نا ةص 0 ءامقلالا

 اذ ٠ انيباشتكا ُْق سيفنلاو اكفنلا 00 اهتابغزو

 ةيلغأا ضب ولو كرنب نأ امك انناعن 2 انردق

 أم اهكرب مايتدالا 006 نأ ند ان رخل ازؤ أةعم

 ترثك نإو يتلا تافشملإو ءانعلا نم كلذ يف
 يرجت ةسفنن عدي ن» تافشم قوفت ال تعذ أ علو

 تاضايرو لاعفا ضعبب ينتكيو اهلخو اعبط ىلع
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 ةمدقم "

 لق ماسالا اذه لع ناف . ريخ الل لح ا يا

 ضع ىلع انش قوفت ماش هأين د 2 قالي

 «لائحالا ةنسع تاباذع هترخا يف هل دءعبو لاجالا

 0 اهتالزو انتاراع ااا 9 ماعإو

 0 ةلاع , غول 00 رابغلا 2 تدادءعل

 انك اعسأو ينل لاهل ب انضم اذا لاقل

 لب قيصع لك يف ةخرو هلأ ةيعل نيقثأو 1

 5 واخ املا انيبتنأ ةوغه وأ ها انعااب لص انف

 نأ ذل ةسادقلاو لاكلا قيرط يف 2 ةديدج 5 وطخ

 ىظعلا ةطساولا 07 اهل 15 ةالأ لعب ةوذطا حالا

 كلسفن تدحجو الكف . الصلا ليجد 39 مدننلل

 تاق اهبل 2م 2 ةليعاس 2 316 كاردا لع ا

 1 تأف نيقساكلا نيخيارلا ند هل 0 مجان
 ل

 ةراقلا 9 ركل اذهل اا ذولا ومشت

 اردن ل ميلعلا ميك ا 2 0 ع اريك يب أ



 5 ةملقه

 اهرست قو نك 1 رع 0 ةمادفا كنف.

 اس اي
 انيلع بجي. ىلا ىهالاو !لئاذرلا !كناك انو

 :لاملا ةبمم ثالث :إف ةروصخ انيف ال !١ اطل
 ىسيتكلا يوت رقولاخأ فينا ةقوا قرا ١

 عال اجلا انه ني لاا ل

 يهر ثالثلا لئاذرأ | نه ضفانت لئاضف 08

 كو ةدئاغلل يعن أننا الا «ربصلاو عضاوتلاو رئفلا

 يف فّرضمت..نآ انيارةالجو اهيدرا اكل 0
 ىلوالا دادعالا ةصالخ اناعش هدادعا ضعب عضو

 امسفن ةلاتفل ةئطوت ةباثع رتفلا ةلاتم نم ةثاللا

 ةلاقح :نم لوالا ددعلا نيااكرك ااا ذك

 اويعلا  ةلاثه ابق ١ ذدتلا 411 اهرذا رتشلا

 « لمع ف'كلذ لملك دل ا ا

 جايتحاب هلع 5 سيدنا فز اراكتلل



 ةد لغم | :

 يف لازي ال ثالثلا لئاضنلا كلت ىلا ناسنال
 ةلياج متاصن انل - 7: اه 15 كيغي <73 1

 ىلع 1 ةعانن عليج تاضايرو اهعسراع لع امن

 هتوخا ىلا كأنه دالك ب ةازادف ابيف جّردقلا

 اذه ملا انف ليغ أ 55 | اميل : ل نابه ن

 نه. فنصب صدةخي ام لك هل عباشلا ندهو دلجما

 عبج اهدئاوفب 1 5 مريع ةينونذ نايهرلا

 ظ دلجلا اذه نم هانفذح ع انضّوع دقو نيييسملا

 الل لا اوال اعلا ادامطلا قم اه انفحت لوصف نفت
 ضّوءنسو اهيلا اهانفضا يتلا عم ةقالع ريبك نم

 اننا ةارن مب سمها داهم 1 ا ايت ف
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 ان اقبأر ادلع ةياقلا: :قفنل) ابا “كيلاف
 روعرلا كداب اهيفااعلفجبا ةيفواز يك ءام| قنم
 وعدي يواعسلا 1ك ةنج يه وأ روطعلا بيطأو



 ١١ ةم دعم

 هبايطا عم هرم اهيف ندصخي تايكما ةسئارع اهبل

 ١ نبل 0 عروش نبرشإو هأسع عد 0 ناكل
 ع 1
 0 ير 0 يل رشأو يتمم ةلياخ أ 1

 506 راع 5 ا 6 هك 0 0 ةيبيقح

 كدطع 4 3 8 أهم ىف يفطقأف 0 4.

 2و يءاو٠ ةسادفلاو نبا ىلا كإظ ةقر 2 يفشلو

 شنلأ فأي يللا له ةعل اد نهد 0 نا كلف

 ين

 كس

 ةطساوبف ةلياحا 8 اروشفو ابا 5 بورا تأ 1

 ةلاوم ال نيوضت . اهوبتل كبهأت يقل 37 راعملا رعفأ|

 يع يف ةليج ةلم أك ةيهش ةسورع ةزيجو دم ُْق

 املا هريداخا ة كلبتي يذلا ىلالا كنتخ
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 وص ع ايصشستم مي ميسم ١

 ةءط 1

 لعص د ام ْن رهاطلا لين الا 2 0

 ىو ايثأو كانه ل لاع لج ىلا ما تت ذ

 ف نأ 5 حوسيل قيراخل لاقف ٠ 3 اربظ انلز)

 ةحأو ىسوأو ةدحاو كل كا ىرحل: غو خل

 "4 قع ) كحاو ايلا

 ل ريشا ثالثا لاظملا ١ عزه ند تا كف

 ْق اهريغ ند ايلا تالألت يلا 1١ قئاضنلا ىدحا

 هءضأوت 9 راش حاول ةااغؤ ٠ 0 ىسمومو ماو

 ةللغ, و ليه هد ىلا يشب عبوش ةلظمو تتيح

 « بيرغلا عرتف ىلا ريشت ايليا

 .لاطما همم كسلا ىلا نا
 تنكلالخأ] هذه نع هرب ءص ةأظع ىل لوكا يني



 ةكطوت آى

 اةدالا لئامنلا
 كلادمحرب 4 عما كدبغ ٌناف بر أي اك

 ةئقو عضاوتلا ةعاو رثنلا ةسادق ةيهانتمللا ريغلا

 هم ربصلا

 «اندضا#موقيا يذذلا, . اذن نفر انعم+ةمنكا نا
 نأ تدرا نا يفت كح ىلا بر اي كعبنا يلا

 يداو يف تيش. ولو ينا> ٠ قيرطلا يف يئدشر:

 < يعم كال اوس فاخا ال ثوملا تلالظ
 ١ ا نة

 منك لو يناب ٌبرال فرنعا يناف كلذ عدو
 حاصل صلأ فالالا اذه نم لانأ ينلع ينيطخ ل

 3 ةيزعتلا مرم



 والا كا

 رذغلا يف

 1 ىكشلمو ينعض 50 ئ رظنانا

 0 00 اه . ىلا> هوس ىلع كعءلطاف يلا كيذا

 ١١ :لكقلا 3 جهر طسن الب حاارلا
 1 0 رذحا ل 97 تكنو 2 ةعفرلا

 رذفلاب ىلع ريشث تنإو تايعندلا لاو ىنغلا سمقلا
 هع ةفافلاو

 بر اي كتاروشمو كليواقا 'انح يف ها: ؟
 يل .يناذ بصغا فيكف كلذك رمالا ناك ناف

 +« اهبجوبع لما
 ذي نيت دوعن الفا ويط) ١ كالا را

 نأ اهرسأب رتفلا| نئءادق ٠ بارطضاو قاثب كلنطأب

 نأ هزغإ ع ةعوا 5 عب عاتي 3 ! ة(ببل 90



 ص

 ىلوالا ةللظملا 5

 ل 1 نال يشير يرتف 1 يكراشن

 #4 الخ نا الل ل زن تائثي ندو هذي وح

 0 كلل لأ تريل كلامنا قدحا امإاي

 أضيا ينطعاف ةرودملا ينعيطعا دق كتا٠ كلونك

 يدسج ةبعصتسي أم سك ملا لوح ١ تلييزاوعي

 ا« يلاقثا 5 ففخو ةبوذعو ةوالح ىلا

 يور للتتأو ١ يي هلالاب 3 جامل 2

 باقلا/ اءليقنال ١ 6 0 دا ام . يضلخم هللاب

 ااا صحو كر مولا 0 50

 1 1 قا ولاطالا اويارتباالا/ لولا ا

 رمدلإو عضاوتلاو سدقملا رتنلا اضيا ٌبحاس يفا

 رتغأأ ةليضنف نكياف : عليسإ 1 هاو كربأب ءافنقا

 ربصلاو يدم عضاو:لاو يلو انعاصف نال 5

 مب ىحار

 دَرَسم نكتلو ادبا كاذب يلب 0 5
10“ 
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 4 ىلوالا ةلظملا

 ينغي ال دسعلا ّنال > ريغ ال كا ١١ بلطي م

 كلت يف عنا خكيل.. مجال انادي )6 لليل

 ينليهسن الو زوتكلا عيمج هي ييعي لئاضفلا

 م نيذئاعلا : نيفروعتا ءايدخالا قرطنلقل

 ماا ْق نوعنسإ فوس ءالوه نال ٠ فارتمالا

 برأاب حرفاسف انا اما ٠ . يزخ يف نوكت مهةرخأو

 ْق الا, يل راص يذلا يلا 8-3 2 لآهتتو

 « ربصلاو عضاوتلاو رقفلا لئاضفلا

 ةيزعت يف ابغار كارا يفا : برلا لاق :

 اذهو 0 ثالثلا كه يف هلفنلا فو يلاوق

 ةليضنب نئدعبنأو ٠ ةبلطنت ام ةبيطب لع 2

 مها: قطع يفي َّن ةأديم ابا يل نيبت يق | رقنلا

 قيما اهدغا يلا ةطوبغملا ةليضنلا نه كيلق ُق

 « ابظنح يف غلامتو "و «لئاضفلا سالغأ

 يل ا كلا 33 ّصخت قل ءارو كهنتت كد هم يلأ

0 2 



 ىلوالا ةلظملا 1

 « كم ةيعس ام نسا و كلذ

 اهيلع تمخحو رففلا ةليضف ترنخا دق ينا

 ثيب ىلا ةاعرلا عم بهذا م. يزونك ىلع ينك

 يف سّرنت ٠ كل ىوملاو دسجتلا ةلكلا دهاشو ل
 +« كلانه ءيث ةصقني له رثنلا

 نيبي كرفف ْنأ بئر الف يرقف ىلا رظنا

 الل 0 ناشف تالا مشكلا دياز
 ال يذلا يانغ ةرثك عم ال121 لل نا نأ يرذفو

 اذه يف ايننم اسقف نوكأ نم هيث ٌةعم ينزوعي

 نايرعلا ريقنلا تنااما ٠ كلجال ةلكك لذ اننا لاعلا
 ريتعت ال كنان *ىشب ماعلا اذه ىلا تاب مل يذلا

 كبسحو تاّكشتلا كنع عنماف ٠ تارابتعالا نه
 +« يرنف يف راظنلا 0 نأ قياس

 ةراكب ماعلا اذه يف منن نا كل يغبني ال
 كلانهف . يتآلا ماعلا هي نكك حارفالاو للملا



 ل ا

 1 لالا ةلظملا

 311 ينو كلانه: < .نوخبشيو. نيكاسملا لكاي »

 +« سدقملا رقفلا يف ينبلط نم

 رضاها لا نوحرفي ال هللا ماَدخ ّنا

 مكأ م“ مثماح مثوهز يف رهدلا ينب نوببشتي الو

 يرقف حارفا نوبلطيو ماعلا حارفا لك نورذنخي

 نورات# نب ذلااعب وأ كاع يضاوتو يرئف 0

 ناعم اال
 عم نآوجرالاو ةريقزبلا :لفيلت نأ ىف كلن

 نكل ٠ نخاف ةئام. ىلع مويلك ساجتو. ينغلا

 يدبالا 6 باذع رين كبيصي .نا زراحا

 < معبتن مهاعا نا » : اذه وه يكح نال

 له 2 نات ليرات ل 1

 ةادع نم طغست نأ ماو ٠ نيح> ىلا ربصب رئفلا

 تحفر ةوضاو اةيرط ءرفلا تمرا-نطشل ار

 نيعضاوتملا مامأ ند تعفرو .٠ هيعرأف ىنازولل يبأب

 اا حجج جلا



 ىل والا ةلظألا ٠

 #* ءاينغالا مأما ةناعح و 2 7 َ

 ىلا نيلخادلا غارت نأ ليدز 1-5 يبو

 نيكسملا ثأم » اف راظناو كينيع خفاف وكل

 ) رع اول , ل فار | نضح ىلا ةكئالملا ة:لخاف

 1 » ةيورأأ نه ةيهش 17 كلاثي اف

 قكلؤنا جازم[ ايمو. ءاظقوتر :قيبعلا أعان مث
 كانه ىلا دعصي نا ريقنلا كاذ مالنا 2

 +« ةعبتي نأ ردقي نمو

 اك ىكلنللا ززاعل, لذه نا ركذا هب 1

 ناكو ريالبلا هيلع تدتشا دقو حورقلا ريتك

 دقو اقطع عرج روضني ينغلا باب ىلع نيرا 1

 لوخدلا قنا اذاف يسا لجال ١ نانا لقفحا

 ملأ قوكلتابلا

 عرتفب ثر 3 دق ينال ٠ تش نإ هب ددقأف

 له د اخت تلال ياش قسفتا !تناكس ا ذلؤت م هريتصو



 2 ىلوالا ةلظألا

 مءكلذك ليع]و

 لثم رصنو بن ل نإ كنا : كلل لوفا قحلا
 ايلا فقتل كلينزا 20 ا

 .: ارهاط: نكياذل :قاودسوللا لامي الي
 رتفلا ةكرب يف يلا ربط رفاط 9 ناك
 عونا انه. ىلع نيطمظخإو ةيؤجتا داب |كلس
 +« هنو بياع نبسب ديلا رم لخدي

 : اباك ى ::اةحا نه تعا : :7

 دي لاو ا معن

 هو ةعاسلا تدلل كلام لوفا اذاه/ نالاو

 ذل وقولوا نيل 575 ال ايف ضريضاطخ

 دحاو 01 ل, مالو بهأو || ميلعتلا | لو

 حرفذلا 3 املا < ةنظر أمف هام |. قنحي 3 ول ىذا

 « ة>ارلاو

 56 عيسمل] عودسإ رذذ لف كنك نإ كنا



 ىلوالا ةلظملا 1

 ءاضبا كل لوقا ينعساف كلذل اديج ىلاعن ةفرنال
 م امبحا يتلا رفنلا ةليضف ينيج اما

 يقبصو نه كرغكازا يدش ةنناما[قءاغو ةياغلا

 ير تحعضأ دق اماف نآلا 0 قاع اهب

 ةكفر رككَسَت اناكم دمت داكت ال اما كثيع 00

 . ضعبلا دنع لحت نا نا نايحالا ضعب تدارا اذإو

 امفاغاو ا 2 55 غب ميغ ل مامش نع مهأف

 ِق متبغرل علما ثم عون م يلو:سي ريغ ال

 ىذدعتباءاط ]ولون ناب قونبلي« الف ةعدالا «ذيذل

 كهبلعت قيرط يف كلسن نا ديرب ال اننا انع

 ةيعص كقرط / كرا ."انئاوهكل ةعالم نع كلنال

 كلنا ٠ انبلا تينا 7111 ةياغلا يف ةّره ٠ ءاياع

 كلب + نوادي ة رابعة وم دم ”اننياتتدل ثنا

 0 مث سج

 ةليضف نع سانلا الود لوني ام اذهف :



 0-3[ اال ا[ 9595262200اا_ا“ 795555553

 ّ ىلوالا ةلظملا

 مل اهنا يلع :انإو هوفر ةيقن مالكلا ذبل وذل

 مهلا تسند لآ هللا رهأب امنا 2 ةيذب مث د صن

 * مائاضف يذغتو هاياطخ حورج ينشتل

 ذا كلذ فنالخي ركتني ناك” نبل واد نإ

 نيذلا لباتم ةئئام يادق تأيه دق » : لاف

 كندر: .انءايهع دق عم ا زم ) ينوصاخي

 2 الئأف ثازو 250 الر هللا أي ريقفلل

 علاق هكا راف نيكسف انا اما » : وحرف

 م1: نمر <1كليشا لارا نا

 يل 4: رففلا ةليضفل 5 وشل ةبافايكت ,رأأ اما

 44 7 2 50 نهو ير اني كرقتخي نه 93 5

 لفا ل نإ كنوبحي ال عيمجلا نا لعال ين

 لكم نواعني من و . .كنوكشإو انا 4

 . يلوف ك ار ل5 نواهجيو كنوفرعيال 2 كب كلذ

000 



 ىلوالا ةلظملا 1

 كتعتبا دقو 71 يذلا انا انا يلا. مهيف؛ ىن الف

 نم بذعأو سونكلا عيبمج نع نع ركلتربتعا ءاو

 انك لم كتبلط ْيئ ئذلا يلا اه. تالا عيج

 يف الو لب . ينخوذيش مايا يق ىتح كرجثا ملو

 ا رخاوا 23 1 4

 ا.رظناو |وذق قيرطلا يرباع عبج ال

 التي اياد ةيينه نبرتفا ٠ ي 0010007 لد

 ا فلا اتلاف وجلال قلما مول نواف
 ايعضو لزكر نوال« لاين دين 07« هما هب

 نظحل ةارلرالا. /ذنن كلاللاةةوهوع دوذم: ف

 اديك ةطرالقلا زبك ةلظيفبرقينل كفيك. انزال

 * ضرالاو ءاعسلا
 : ينيلوفط ةسيلا ىلإو. يق ىلا نرظنا

 ينركما | لف ي امي تيارت نتكا

 0 نك لو 58 ١ يلا ةمالعلا ّنا أه ٠ يرتف



 كك
0< 

 2 ىلوالا ةلظملا

 ميرم اهتعنص دقو ضرالا ىلغ ت در دق ةكئالملا

 * ا اكل ءارئازعلل

 دقو رثفلا 07 يتم ىت> تالا اهيا ايف

 4س ْ 0 متع معا افلا يص مل دل

 ءاينغالا بع يق نأ ناي ذه 7 مالكلا | اذه

 "جفا و :ةيلدكا 375 0 نيعأ : داعي

 , * يرادنم 3 دأو يدل عيفر دجثو

 تسمح يلاف . ينايح ' لاعا يق ان ات ثوعا

 ١ ربغ اعيش ل و اي نيعبراو 5 وي نيعلرأ

 0 ٠ انأ ةتععص أم. اذهف .ازمالا نع قر و

 نم ٠ ةياهنلا ىلا هنو ةتمح يذلا موصلا وه

 فو داهجالا اذه لع ينفناكي نأ ردقي اذ

 ردقي .نم لكف . دعب نع ولو ا ىءلغإان | عيطتسي

 *+ يبيح نوكي كلذ لع

 ارد نق تعنيلاح قيرطلا بسعل نم تي 1 9



 ىلوالا ةللذملا 1

 (يالطعإ دق امل, الفأق اهيا اق ةارمإ قا هل
 لل ا حلل از بعلاط دفا: < ترشال
 .ارين املا ماي :لبق تلوح دقو ”سانلل رفا يلطعأ
 أوعاتبيل ةنيدملا ىلا اويهذ دق يذيمالت ناك دقو

 < لك ملعم ا 2 ىلا |[ م لذعف انا

 اعرخ روضتي ررقفل 1 أ مل ل --- ىل افا

 وفات || فرعب ئ نايعلل يرتف رخال كلذ لك

 + مصالخ ل اجال اص ترص يتلا ى لكلا ةقافلأ

 انا ا مب رأق ينوعبتاف هنا 7 قولا ١ نالاف

 ادعت 5 برم بيلصلا لع 00 5 عا 5

 نالا اذنءاهو ركذي | ام اهلك يف اح 2 7 م

 لك نم ادرج انايرع اديحو راعلا ةبشخ ىلع رسم
 دجا لي ذلأ انأ ارق يقوذي ناسنأ ّياف ة عيش

 4“ 2 انيك

 لاعالا ته | انيضوح مرا اشيل ينب اي ركل يف



 1 يلوالأ ةلظملا

 ناي ةريدج اهنال رظنلا اهيف |ونعمتو موافق يف

 3 0 رتفلا ع ران مكيف م رت

 أب يبيبح رقنلا ةليضف 5 يراظنا الا

 ا: اضيا«كاببشأر نور ءاولت قار الاكل نار

 فتيذلا نيالا كنلوأ نييبشت كنا ٠ ينلياخ

 0 اناك 5 نولوةيو سدقلا حورأاب نوحرشي

 كلمن نو انل ءيش ال ناك. نيرثكار قذف نحو

 انونابمو ءانيضا نضال نطيل ا هيث لك

 ءايشالا تك فق (,1 فونت ) جيسسملا لجا نم

 امل ايف . ( 8:5 بليف) « منا عيرنل اًراذقا

 + اهبجوعك لمعي نم لق 6 يبا

 هيسدبع »سي وذا الا لكذلا يابا

 نا-لجا ..اًديدنق ايعنرلا حلا يراك

 اريك ٌبحأ .دقةياغلا قة ربمالا يقل از

 ا أ
10 



 ىلوالا ةلظملا 14

 داع (ههناما كلن كرا ور لذ
 ال ان وجل ف : ا ين ىل مودل وق اذلو

 مف ةسدقم ةيحم لاعلا اذه يف 1 اق ل

 اهيع ماسيو ايلا ذاب ناك“ ةفعبم رو مري

 ايتيا 0 أحرم خ2 : لاوذالا 38 55 ا

 « « قاديساةعاطلإو. ةفغلاو نئفلا لئاضنلا

 نع لوقا نا يرطاخذ ْق ناك العطل ف

 اذامو ) ١١و امل 5 أئذليا سيسر سيادنلا

 كوضغلا 1 سونارأم نأ رق نع لوفا

 6 نأ رقفلا ةليضنل 12 مظعل وعن يذلا

1 520 4 

 38 عاف 7 حرف نأ اذه 0 ملعأو

 . نافذلا فشلا موشرع ند انيس الف ٠ ةلي ,ضخلا

 ةأيق 2 00 0 78 8 ْق 5 7



 000000000 ١ ا ١ مااا 0_0

 [1 ىلوالا ةلظملا

 8 ناك هنا حم حل تاريخا امنع ءامسلا

 4 1-5 7 اذ ُق

 نأ كيب 55 ةاذو ناش ناك نتف ْن 3 انجل

 + 0 اناا ١ 5 اسو ايذع يك . 1 200 ةاو>د

 ع رتفلا أ يضف بحأ اما كيلا

 نافل. سوي .طسغوأ 58 0 وهو 5 52

 ديجلا ايلا اذه أف . ليلا اهريحو سلا

 0 انبش هك التما مدل ةريخأ ةيضو هل لعب ل

 دع ةيصوال هدأ

 لق 3ع اوريثك شوب موطن الِم دجويو

 هءانما كلل ثركذ ”وااو قبح ا ةياق دلل كل

 8 عزي دع ماكحإو 5 ”مالك و: -

 ةاردقلا ام ميلاف . يو عيسي 3 5 لوب ا ينغالا

 #4 يحاعت نم مكنال متنأ 2 ىعسأف يالك هجوا



 ىلوالا ةلظملا 2

 نسح دق هلال ريغصلا عيطتلا اهيا فختال د
 .(؟9:1؟ول) « توكأملا مكيطعي نا مكيبا ىدل

 مكنا 001 0 نوشيعت 9 1

 غي ينوغبحا نإ ةليزج تاريخ نواب فو.

 »«*» كهيرتف

 نال احرف قرا فوس ينوةبحا نا منا
 ل قل ا كلا رشبأل الملا ذانه لا ةاكبها
 دال رشا مل كني دازيوتبلا .قنحلا ىلا لايق
 «يلاعللا 0 اهد] ىعا نسا

 39 طقس ماعلا اذه يف 9 خغ 21 مسا

 آي وزر انللا نازقلا تانلتن قي كا طيمل عاف
 +« ثاواسلا قلت لا لل كفلا ملع

 تناكول . لاغلا اذه نم تسيل ينكلمم ْنا »

 »> ينع نوبراي نللدع ناكل | ملاعلا أذه نم ى وكلم

 نم مل يتكلم نأ نوركف نوعا ا 0



 ؟ ىلوالا ةلظملا

 1 نا ذأ عيوجل [.داخو اديع رص نا لا انه

 نع <| دف قاذو ل ةبإلل مدخال نك مدخل ب

 * ني

 4 ف لاقل هقول ندخل اودصناف
 حرشتل ٠ مكلبق ارينفر كرصر نان لم ! ملا
 +: مانك 1 ردص حرشنإ 7 كرتفب كرودص

 نقلل 5 يللا ْق مع مرجا ٌنأف أوللهت خو او>رفا

 « ىلكأ يذلا انا قف عزت الو م ا

 نيناأ هيج متنا 5 اوئلماو ةعاجشلا |و 1

 ةسدقملا رقفلا ةليضف عم |ويحاصتت نأ ىلع متمزع

 منال |ونزحت الو اوكبت ال. كعم نوكاف اهيف |وتبثا

 منال مها ب ّبرلا يف او>رفا 0 ينغلا نم نوهور#

 عناوين عوسي ”هأرفف. مثرصو هوةرفنحأ
 ءانلاب قيتحلا سذدنملا رقفلا اهيا ايف : 14

 يابو كيمسا تقكو كلحيأو كيظعا يدم ّيأب



 ىلوالا ةلظملا 1

 هبا ةفاطلسلا كاببوفوا ةليسأ
 عيمجل ةتيطعأ يذلا لاثاا بمعأ ام ايف

 انا عررط»+ذا ىلجا نم ةفافلا يف نب 00 ينوخا

 عم قفل هلأ نع . ملجال اجاتممو وأي يئاذب

 بيرغلا ذا افلا نورك كلرامطباكا ماظفللو

 * ةرهش نهراكاو يتامداذ ٌرعا ىلا كلسرا ءاهف
 اذن ءاناخا“لاقكلا» ىرجام ى غلام ةيعأا دكا
 نوت موبأأ كلذ يو كدانتتفا نأمز يئاي

 غدت نكل ىابلا عدن دوعت الو "ابا ادع

 3ع ليلكا 02 كملا يدي 2 لافكتو يبيح

 نوكتو يبأ توكلله يف سءثلاك عمتو يم جاتو

 اهوهلاكإ الياس وي
 سا 000 1 فل خسر كلل عبس نكلو

 5 ةربثح 200 تاواسلا 3 لخدتو

 2 كتلغم انا نال 2# كلذ لجا ند لففلاو



 ىلوالا ةلظملا

 وهن( ةمدع ةةريصسي ك دوو ارا

 ناكملا ىلا يتروشم بسحب نذأ رف : 6

 ناكملا كلف ةدايس او ؟| معا ينو ٠ 56 يذل

 كلذ ين نا كاش + نحتو يعاب كلاهقتم
 امريش َن 3 يل لاف مان 0 5 ادحاو 22

 ردفان ال كنودبو ءيث لك يف كتفاوت 3

 7 هز اهدهو ايت ناالو اياك يكول

 « يلو ةزيرملا» نيلي ناقل انليظفلاب ا نر
 + قيرطلا ينيري ندو بير اي نيا ىلا.
 الوته ا اوتاع ديلا ىف نيلستل كلنا 4

 + ويبرطلا اوم نإ كد نال
 ةليزدلا ةمداخما كه مسا بر اي وه امو -

 أي ينجأ . اهحيدم يف بمطت كعمسا ىتلا ةسادقلا
 . اهيلا تردابو تضه ابمسا تفرع ىتدو٠ ' بر

 يحرفا : اه لوقإو مالسلاب اهبيحأ اهبلا يهنأ الو

5 0 



 ىلوالا ةلظملا - 0

 نال ةكرابملا يلعلا ةنبإو نويهص تنب اي يلاهتو
 5 0 ينلسرا دق انضر

 يف ”ثيلفع هنا . اهسا نع ينلأسم اذاملا
 اوه 0 لي ع وفا تاكل 00 ينيع

 هله ةسادق نورت رشبلاو او ةكئالملا ن٠ عضاوتلا

 ارآاث كتع جاتا قم الرع كهايإو امرذفو ةليضنلا
 « عضاولل انيراح ,ارتنلا ةليضف..اًئاد 500

 عن ف ش نه. امنع كتلك ينلا ةلياقمبا ي مه كهف

 دقو ماودلا ىلع يِ :دبح ص نه ٠ لاما ةممئادلا

 طظافنحالا منيان . ءدبلا ذنم كريظن اهيبحا

 يف ءيش لك لبق اهبحا يتلا عضاوتلا ةليضف نهب
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 الف تركت 3 اذا كلنال اهيرتت نا ديرا ام يلا

 نير دنت الو. اهتم رثكأ كب أشب , ماعلا قدح ليد

 انتانطكتشو 3 محارب ةليوط 71 اهريغ اليخ يكلف نأ



 6 ىلوالا ةلظملا

 595 ريغ كنو رذنيو كنوكرأي عيا ْن

 ايا .. هلزنم كلبقي :ةدحو يقيتحا .:عضاؤتلا
 * 5 اكس ف اةيبفز ١ ا يعم م ناتتيأ 1 2

 ال هر 7 عضأو هلأ ليي يذلا رتفلا ن :

 نكيلف رتفلا 9 رعضأوتب 0 ردم ال لب 9

 | مقست كليب هلل ْق ةدحاو شف ردح هما اجل

 ماعطلا اجي عاق عيش لك نكن 0 * يشب

 م سا تاجايدحا نئاَعَو بتبادل

 د لام كرف. ال .عضاوتلا نا ري
 0 كنطاأب هد لالخ نه 0 نأ فرعإو

 « كتلاح نم نيل تنك نأ ينيع 2

 25 1 اي ا 57 0-0

 ةنابل ناك ةنوشخما كلت الط خنق ايل كئلظ نءو

 اير .١.6



 يلوالا ةلظملا- 1

 ' ةمعاعالا نم اهقوف: عضوب ال كندئام ْنأ من

 ريغ . ةياغلا يف اطيسبو ايرورض ناك ام 7

 ن. اذك ةئام ىلع سواجتاب جهتي عضاوتلا ن
 يف شيعا نأ فرعا ينا >.: اياك يسأ 9

 يارا ناكمو تقو لك فو ٠ ةفافلا لمثحإو هفرتلا

 يذلا يسملاب ,يش لك ىلع ىوقا انإو . ةّرق انتم
 لا 0 عضلقل ف )ل < 0

 الكل اذه ك كتءار دنع يلعا كلو“:

 ءافعضلاب فرت جينا 0 0 ةليضف نا

 يل .ايوفالل رع مابوعصو ان اذش 59007 ىضرملاو

 لهل ابلاغ غرذتت اذلو . ةليضفلا يف وهنلا مل لوشن

 ل53: ىلن ةلاطتلا :يف؟اهزبش لكات.الو :بعتلاو

 ا لاوقا ريغو لوسرلا لاوقا كه اهفف
 راهنلإو لوللا لغتشا ينكل حا ىلع لقثا مِن
 رباع ةلاطلا كان كك



 3 ىلوالا ةلظملا

 رئنلاو يف شتت عضاوتلا ةلوضف نا ديب
 تلوتسا دق ءايربكلا, نأ > : لوثتف - نم
 ! مهباعتا يس ديد سال لكلا 0 مييلع
 اًمايق سانا دهاشت الو ٠ <« تابكنلل ملثم |وعضخي
 ام >: لاوقالا كيب "ت5 ب اطول ال
 اضم لال اك رأ ملا انهاه نيفقإو مكلاب
 » كل قي أم ركيطعا انأو عر ىلا امنا متنأ

20007 

 شارف ةبانمب اهتحار دهم روتعت رقفلا ةليضف ّنا
 . ١ نيىلا لع ١ ضيشضلا ىلع عب ٍطضنأ دف قلك

 5 ماني ال ةناف عضأو اودلإ 4 ريصح ىلع

 0 ضفر# لب دريثو س أرف نع ال 9 ةمعان ةداسو
 اسري نا ارك دفوف امان ايضير لالا دا
 «:وودباب نيمنلاب نام لضم انبال ناك.

 « كزاملاروصق يف مه تاعانلا



 ىلوالا ةلظملا م
 حس مم اسس د

 عا

 باعبلل نأ 2 هن 51 2- حسم كقو

 هاتنالاا »نبا عامل ور“ ازاكواأ ءامتما» موكظل راجت

 3 1 " ىه ١ > ةيسأر هيأأ لادا عضوم 3 سيف

 ءامإ الو اديبع كلمتال رثنلا ةليضف نأ : اه

 زاسنالا لاني ى عيش 0 1 0 انتل را

 . ةليضف نوكت الف الإو هايند يف :ةدارو اهاج نم

 كلانا وجا اعبع رام | ةناف عضاوتلا كلذكو

 نباب ءادتقالا بلطي ةنكأ ٠ أييف بغزي 0 ءايدألا

 يلا ٠ م دخال 04 مدخال تينا |0ج/ كالتي هلأ

 ناونع لجأو . رماتلا يل زوجي الف عوسي دبع
 تمعسقأ دقو ٠ جيدا 00 ربسأ نوكأ نأ يثرشل

 كلهي ماغهالل نايزلا نم ةعاتنب ولو ١ غرننلا*ل
 يل زام نع و 8 ىنع لعموم أف . ةرباعلا لا ال عيا اريؤحلا

 ا انللار ةيئلاطروسل اناقة غر نياتلا ذك



 1 ىلوالا ةلظملا

 2 فيك يتيح رفنلا ةليضف اي تيار دقل

 اه 5 5 نا ) ةفيرشلا عضأو :| ةليضف

 ا حرفك كلبقو اهدحو كبطل ( تعنلا اذه

 ينظ ص ٍنوفبتسو . ةئبلا ل رعب الف امد ع

 !!ففلذ 0 ن* ين يغاقت الف .٠ آل هك كوت ةلويجم

 ا 12 تنك اضيا انا يفا يوجذأ

 نإو. يلنودرتطي يوسف قنوالراطانتكا ناك

 +« اضيا كنوضغي فوسف يىلوضغبأ دفق اذناكا

 نم رظعا دبع نم اه :اذه ىلوق 5

 عضاوتلا هي كتياستو ِكنّوق ىلعجإو ٠ هديس

 »ع ربصلاو

 ثتاريتفلا لضفا نآاساب رذفلا| ةليضف تباجا

 كنا .. كلونك ىل نكيلف كلمما اها قيال تلاقو

 2 نأ أذه يل نبا 00 عم ل

 5-5 ةفار كرثكا ام ايف ٠ كلينيع يأ انكي



 ىلوالا ةلظملا 1 4

 هلرثن مالو, امرا «كيمابت و اان قببرغلا وقد كلنا
 ع ةنيزدملا

 اكفنا نيح ب رذ ريطي داكي يلف أ اش

 11 نظل نيم بكسلت الا كِيّرع نيظن-ةزععورا

 امنه عفرا ةظغ ال ةيظع بواو.ب' ةنيعضلا رانا

 . لجيالاب ةسوفرملا ةليلذلا انا ينلطن نا يفتر
 نأ يضئر# رادتملا لذ اكل يلع 100 نو

 مي ءيش 5-2 نف:ةنايزعلا أنا 8

 ينغ ريغ تازجتلا هداعبصل نأ 0 نءو

 . ةفوصوملا دا ةبوذعو هنتر ءاشخا أو هتدوج

 وب ريخالا : ىلإ يايا ةلاسرإو يركذ ىلا ةلزانت نا

 | ةناااولرب :نقياعلا ل: فان: ليلخ_نانلختا / |هاانوماذخ

 يلملا هشرع ن. ضهني ةارتف ٠ كلذب فيكي

 011سلمال هزي 1 ةنْفلا هينمظعب يرتف لدابي 1و

 صاخ دبع ةروص اذخا ةئاذ ىللخا دف > : رق



 ةللظاا 0 4 4١

 وهو عيا صالخل ع توملا ىتح عاطأو

 راصف. « هياع 2يث ندوإل رع لس 2 1 هزنملا

 ةريشعلاو ةشيعلاو رمل ٍ ءىش 03 2 يف 5

 ًالها هل رتخي لو اريتف اريغص ًالفط راص هنا ذا
 * هدام اول نيب لب الغلا ءاينغالا نيب

 ند ميسا 3 ْق دجأ ف معا 53 ايف

 م يحب اير نعل 4 :ةيايفللاو ا أ اركلاو دجلا

 ا هوارفف ا هللا 0 أهو 7 كما كر لوثي

 دع 4ءعشلإ | سيلف ءاينغالا

 مذخا دق ميال ءانغلا:اهبانكل لئوم
 ىبوط »> : اضيا برأأ لاقو ( 2 : 1 ول ) < مءازع

 «<ةتاد اهمل]را تالق ١ نافع عيو رلاب نيكاسملل

 و نال

 يحورلا رتنلا لاوقالا كب ينعام لك كاوسف

 الك يف ىنثث اهنا ديف بيرال ا يدسما رئفلا ما



 ىلوالا للم 3

 اورظنا » : هب يصوتو يرايتخالا رتفلا ىلع نيلامنا

 [يرئاضلا ىأ نتيوللا واهلا هل ودعا او ونمعال
 وه انا ١ لوني هلالا برلا نال. يسأب لبكتيسق

 تعمم لق ٠ 3 ارالإو مانيالا يضاقو قالا هولك

 مونزخ الف مل اذتو ةنطابلا موبئاغرو نيكيلسأ اناةيدب

 . ميعيم م ةعتلا أنا ينال 28 ١ 7 مثو رضن الو

 »* _ يداخ مب ال مري دكت |وبلطت الف

 .يبوص معمب انآ. لارا 9 نالا مم نأ ةنربلف

 رافلا ةليضف اوبحت يف م ديشي هنا ا راظنا

 5 هود يبببح

 ينال يتمببح رتنلا ةليضف وعدا ىلا: ١

 /!قايجَ لاغا عيج ةطساوب ةياغلال امأش تعف ,

 11 نأ ءاعاّرماو «ضرالا"' كولم عيج نذا ملعتيأف

 اهوةناعي نا ىرحالاب لب ةليضفلا كه اىرتتحي

 ارو اجنلاب كلل ارطدي ا ةهيفر ول يفرك ا يواو رك



 ذو يلوالا ةلطظملا

 مدرب يا كرا فلل
 ٠ ىلاعأب |وضاف يلاو دأب أ ىذ هود ل مك 3

 ٠ برأأ هيف عضو يذلا 0 0 نعل

 وسل وه اناف ريتلا 2 ١ اةةفوذللا 2 ل 1

 تاذلم الو. عال نبل رادناو لولا
 + 7-2 0 ىلإ

 ىرقغ ابحت وريف نابل طقمعاو ذل |وافاف
 اح ةتيحما رقنلا ةليضف ميدل يفاك 200

 ةسفن هللا نا ذا مهتبحتو هللا ديبع ع تاماركا "1
 دب ساب ماعلا ىنغ ىلع أهور



1 

 ةيناثلا ةلاألأ

 عضاوتلا ْ

 عضاوتلا ةليضف ىلا لقتشاو انءالك عيتتتل : ١

 ال. رتفلاب ةنورقم نكت مل نإ 0 نه ّنا ذا

 : 4 0 هيدل 0 : رقنلا ند

 نع اضيأ يناكو ا رلأ ك5 ىضتراف

 اننإلا هني لابي 5 نغ يسلك اك عضارولل
 عاونالا 0 عضأو اولا ةليضفب يحوت لازت ال ةسدقملا

 اذءلم افك[ كيف تفالالتإ دقرر ةللصنلا تهز نول
 4 ابيع ايان كريغ

 يفيتحما عضاوتلا عب نأ عيطتسي اذ نف

 براي كلذلف.اناسنا رئاص لا نم نسحا ةنيببو
 ين أوذعت » : روهج توصب عجل لوف كعسا

 يف نكي مل اذاف « بلغلا عضاوتنو عبدو يناف



 3 ةياثلا ةلظملا

 ٠ير جت اي كما ا كريغ# جذو؛ يف يح عضاوتلا

 .::كزيغا قغاصملاو للذملل عاد يل 3-5 ل أذإو

 4 0 كولو تيكا معل كدحو كل
- 

 لن أ نءوا نكعو كعبلا م نإ ١1 عبتأ 1

 ا نأ يءنفي نأ عطس 59 كب 7

 ند يالا كلذزب 0 ل ْن اند الملا قبرط

 نيلازت 2و ا قي يتشن ا ماتت . 1

 ال. اهوءانه نينو ةكوام انزوظا ناكل
 دبا وا تاكو

 ٠ عمضإوهلا و - يذلا قيرطلا كلفاود ابا ا

 قأو قيرطلا وه انإ 2. ةريغ ”قيرط نسيلَف

 بي ةدياو

 عوسإ نو يف ىضأ ”و يسأن ا يرغاصت

 يراظنا نكل“ نش انلا ةلاوقألونلا يفتلن ال ٠ كتايح
 خت ال.» : نيمضاونللا عومي براا ةلوقيأ اما ىلإ



 ةينالا ةللغملا 3

 يطمب نا رس دق مابا ٌناف ريغصلا عبطتلا اها
 هب توكيل

 دنقلا حورلاب لاهي دو رخأ لن ف لاقو

 صرف تاو امللا يراسل اي كلل فرتع :

 ادن ل ءاكدلا نع نه كتم كنال

 <كماّدق ةّرسملا تراص اذكه تبأ اي عن لافطالل
 ع«( 11 اقول

 اذه نأ اردن جيسملا نع نيلوةت اذاءو »

 +« < هللا نبا ناك لجرلا
 يف ايش كلم .نا اشي مل هللا نبا ناك ناف

 نيلطت اف ءيش هلك با عم 7 دقو ماعلا اذه

 نه يفاخ .ايدلا نه يف اضيا نيبحت اذامو ِتنا
 «« للاعلا نم كنا > :مالكلا اذه موي كل لاقي نا

 ترضحو نيمالت عم ناك ذأ د برلا ْنأ

 عضاوتلا يف الاثم قيمالت يطعي نا نارا يمال ةعاس



 2 ةينابلا ةلظملا

 كل ءاشعلا نع ماقف لدابتملا بحيإو لماكلا
 لج 5 لسغي 1 رزرطم يق ْق 21م بص مث ةباي

 . مب تعنص ام نولعت له : ملل لاقو ثيءالت
 تنك اذاف ٠نولوتل انسحو اديسو عم يف ::وعدت من

 مناف مكجرا ثلسغ دق لعمإو ديسلا انااَذا
 5 | ينال ٠ ضعب مانفل 7-0 لسغي نا يلع
 متنا نوعنصت مكب انا ٌثعنص اك اونوكت يك ا
 ة( ا بل

 هللا نأ عيفر مأس رعضأوت ُْى ايذوم هل ايف

 عوضفملا ىبايف ناسنالا اما رخبلل اننلح و
 هب يففمو هل لب ةلثم ٍناسنال

 د هللا مالك

 ع كيعضاوتب انتبلغ لوو كنا بر 5 لجا ءوبا ظ

 +« راعلا انهجو قع كقو اهئايربك يف ادتيرختاو



 ةينايلا ةلظملا 44

 اغا( ناك بجو يذلا ام .برلا «غاق
 : يلا 1 اذالو ةامعا و ليكمل اهيا كلجال

 كلل: نظن ل اول :كلنا ...ينم»لضفا“كلنا: َنظنا
 الا ة(فازب النا كاي كهل ذلو يطيع هوت: كنك

 ؟ دعاضتي

 ال يناف ءايلعلا |وبلطت الو رثبلا ينب اي |وبوت

 00 3 ماس 0 نأ مكن 5 5 نوكأ

 نال 3 9 نينرا 00 يدي هات اهنوصاو

 م« <« عضخإ عفنرب ص عفترا عضتإ نم د

 ْق 3ق روي 33 | أوطقسف عافترالا او أ ل 3 رك

 رجا يف هناكرم عم قرغ نوعرف : ةيولهل قع
 . يضرالا سودرفغلا ند ءا وح م 90 0 .رجالا

 ”الووف . اعنا نم هتعمل م طقس دراملا كالملا

 3 يدبالا توملا كاله يف اوروهدت موعجأب



 58 ةيناثلا ةلظملا

 »* ءايوبكلا لبج ىلع اودعص

 عيطتسي ن٠ ٠ هانرسحإو بر اي هاترسحإو
 تياَق كلنا , كيضغات .طارجف, ةالش ,مانآ فوقولا
 ع لباب تطاس ٠ نوءفتري |وناك ذا يرش

 ؛,١ ىلاو سعتلا انا لهعا اذاف ٠ ايظع أ!طوتس

 نع مغصيإ مل هللا نال بعئرإو - 1و بوق
 يل 0 «نلاتق + 0 نيد قب نع الو ةككالملا

 مل نا ليولا مث يل ليوأاو مهام ثربكت ْنا

 وفاتي لاذنا

 ةاواسلا تكمب ىلا ::قيراظلا_قيون/ ند

 وه أنا 2 : تبرلا لأق . رظذملا نم انبات وك 1 يو

 انه اصلا كفا لفشل ناس 1 فدل

 رثعت الق 5 وبلطل نب ذلا اعيج متنأ "يلا
 2 م 0

 4 الداعن نأ
 ام

 ةويحا رون كل نوكي لب مالظلا يف شو ال ينعبتإ . ١ : : . نا 1

33 



 11 ل ا

 ةيئاثلا ةلظملا 6
 تا

 وه انا ٠ عضاوتلا جذوفو لدعلا لاك. وه انا

 ” دافيء ةفارح كيفي يذلا حاصلا يئارلا

 9 ١ لاوفاب مننوفو يق ةراربب

 ذم يعيذغا يذلا يلا برا 5506

 كتعضاوت يف ايحا نا ينطعا لب يناعتال ىتثادح

 ثميةعتننم (ىضرا يف :نيوذتلا اكلحاوز مدل

 ظ علما لح

 أبيقيو يسفن لصاخي يذلا وه غضا ل! تأ

 + ٌتصلخ 000 نإف ةلادبالا وورش قد

 | عضنن ةروكتما بتم 5000 نيولإف

 قالا د: عوسايا ةباجافكتوكلملا ىف بر ابغ قاركما

 * سودرفلا يف يعم نوكت مويلا كنا كل لوقا

 سودرفلا باوبا تخضف يتلا عضاوتلا ةليضفل اي

 « اهظعا ام نبهلا نعال

 .: كل نبأ مدأ مدأ

 لل |
 0م



 ه١ ةيناثلا ةلظملا

 ينال 0 : امان ردع ثعمس : لاقو مدآ كتاجأ

 لاق 1 كئايربك ريغ كاّرع ند كحب 0 نايرع

 مالا بركف . ةملاك .-ارياغت ةلكناز: كرينا هيل
 عيج ىلعو مدآ لع ةساعلا بلجو هتاذ ىلع
 لب توهاللا ىنغ نم *يف ابيلا لصي ملف هةيَرذ
 9 ليدخل عجول اكدضا

 مدا نه ىلضفا وه عضاوتلا ّصللا كاذف

 لوألا نا . هئايربكب مث نم خوفناإو لوا يف رآبلا
 ةطساوبب لزن يىفاثلاو هعضإوت ةطساوب دعص

 0 1 ايفل واقفا لوقا ءأو نابل 5

 ال ربا (ضوصلتالا طقس " لب ٠ كلذ

 نان اماما يشد لكلا لالا لرتت ال هاب 5
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 3 لاقف <« دلو ثوعي نأ 0 ليتنا بر 1 2
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 »* ماعلا
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 لسا يم بندق نمر يلا لابج

 انلواح اذإو كيلا دوعصلا ىلع رذقن ال اننال انيلا

 اكلم كان صف اي اذاو 5 انتتاخ كلذ
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 «ب رمأغ دخ يف طقسو ليلا

 ع دعتملاو ضكرلا لق هك 5806
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 كارما كانه, نم 1 اوكلا نيب كلذع تاأععجو

 انسي ل نند» ع4 « ذايب ةيزع برلا لوا

 4ةنحو هربكت و هرج ربكلا ديدشلا تبول ركل

 »ا ' ءللل عشأ )< هيفا اهدي يذلا هغأصو

 بارت كنادتدامولا_هةسارتلا اني ركل اذا
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 ل قلن ونس نا كابمل راما مدلل يدجنل
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 ليرالل لقا بيو يزعل ل تب تبازدف

 طرح ان عولكان ا وكذا هر اباح: لاوقالا رقه
 م بويا) «بارآلا 4 ين دهعتفا نيطلا كَ

 كيلا > : ينلا دواد عم الئاق هللا ىلل لضو
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 نجف ن ةناف كدبع عم ةماحا ْق 0 الف

 نال عدل لما رع ع ب .لك كدا
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 ٠ ”يسبر غلا ىا 35 واد 01 ةتيا

 ب ع ةلاوأو

 ةسواج عفرملا انه كتر لير فللصأي هب»

 يذلا ضرالا يف امو ءانملا يف ام رظنيل لفستملا

 نكره ريفلا عفريو تتارتلاةىبليلاكلا اوك
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 5 حارا مايف
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 5 هنسألق ةمالعو ةراكفاو هل راس أهو



 ل

 ةيناثلا ةللذاتآ 6/4

 اناا راعيب ةاليوتلفيا تاج نات هل 00
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 « < كرباغأ سيلمل] يللا تح اذاىف بارلل
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 انف 1 آو انتا ناك نأ م أ. ة> الا يموصي
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 يكل, رابع ف ىلا تشل هواي دأ# ينارخر تاي

 عضاوتب هبينذب نالأ فرع نم لكف :١ ءايشالا

 مالا اهلج نقف 2 لا
 وا ٍلدعب ادب ةفعو اذا عضاوتملا وابا

 وشل تاطخا هك دجوب كليعج اًماد لوتب ملَظ

 يعجوو .دعتسم برضلل يلا ٠ ثعنص كيمادق

 لو يابا فرعا كلذلف.. ني. لك: يف لباقم

 ةئيطخملا حري هنطاب يف نسحيو « ينرطخ مكا
 فينخ 4 حولي جراذملا يف ةأوي ام 0 اذلو

 لا تحالا

 اتنالإ رار يه عضأو لا 0 عا

 ل نجح لك خرفبف ذ ركنملا انما | نيح هبنذب

 ياتلانرةماعا» ةسلكخ مك, ةعف 1 5 0 ْق

 اودع كلذ :تاعف: م 58 الك من الك لوثيو

 ع 2 ناك. ناو ثاعع ريف 37 دق ثنك
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 تجوتسي امدةماا زال لا ا اال 3
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 (هاوذ5:؟وأ ٠١) « اهل عضخي ن ناكل امعم قاطنونج

 د 4 2 كطسو 2 أنأو ضيا ءاجو

 ظ هيو هلل ويضيف الأ ىسشن 1 : هيسفنأ لونيف

 وهذ ةناف ف ىضخا يسفن ١ ايف ٠ كلصالخ

 ظ ّى كلتط الخ

 راقتحالاو عوض ا دنع عضاومملا نأ

 نوامعي نيذلا لاجرلا نبا نكلو .ركذلا لوتشو

 :5 لاما اذه تس وك
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 انا رفظا ال لف ( ؟::1 ول ) « هللا دنع نم رتمعنب
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 ا اريغشم» دعب كسل كللالا : برأ ذاك
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 كاذ. ذأ رظنتف كلينيغ::نم ا ةبشنلا نه الا ١ علفأف
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 نسيج اود يفض[ وبلا ندي يهتم كليك نأ
 دواد كلوني ام عسا . نيكسملا ةالص ىلا اًماد
 نمو برلا ةعيفساف خرص ريقفلا اذه » : ينلا

 ةالص ىلا رظن برلا نال ةصلخ هناتيض عيج

 يبي( 1١٠18:1زه) < ميتبلاط 3 لو نيعضاوملا

 مرعي ١ الف عفترم تاقب ىلا نوتأي نوف

 220000 نوبلطي ال مهخل
 نوبلطي مهخأ م 320 قانا نبعأ 2 نبش كف '.اونوكي
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 نوقوتيو ٠ يعم ْلذلا لامئحا نوباي مزكأ | ةدابعلا
 1 ا كل . عضاوتلا ىلا

 مهرتتحي اليل نيعضاوتملا عم 0 1
 ا سامَل)

 ها مدلا هنعمل ىو اطيسترفلب اذه ياو
 هس .نوهوتيف ةليذزلا |وقتي 'نأ نود نم نكلو
 ١ كا كاان قود نايطيإو هوم نال مافاغل
 كاوشإو لئاذرلأا . هيلق“ ند علني نا هيلع بحي

 « تاوبشلا

 ةدابا ُ ةعسو خرذب م 0

 نك نم لك ١ ةعفرلا تناميو هبأق ن + عافنرا لك

 يه ٠ رورشلا م طظعا نم أبهيف ةبغرلا نال :قئاذزرلل

 نال ٠ ةطخ رشبلاو نيطايش ةكئالملا كفر طقم
 +« هللا ماما اد اركي قلك عفترب نه

 مكنيعا يف ءالقعلا اهيا مل ليولا
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 ال ليولا ولا ٠ كسفنا يار قيس ءاككلاو

 نيح 0 هو ونوم عيفر *يث 31 ١ نوال

 « نمر هللا ةمارك كلذ يف نا ميظعتلا نوابنل

 اردن 1 نوءفنرت كنا « مكبو اق 0 اذا

 ةبيجتلاو ةعيقرلا قرطلا.[وكلست الف.<:يرالا قباب

 .ةيصاعلا كسوؤر اوضفخا لب ٠ ةياغلا يف 3

 هجأو كدض موقأ ينأف كلذ أوءنصت 0 نإ

 0 لب مدض رصانعلا عيجو ضرالاو ءامسلا
 +« نيربكتملا ةوابغ يغم موأني لك لاعلا

 لجرالاب مكعافت زا لرد 7 ركعات ضفخي فوسو

 « لو يزخ ىلا يضرالا كدجم لوو
 ىلا ىلا ب ةهج نم نيدعاصلل ليوأأ

 ليولا . هجم ماعلا كلام 4 2
 اره سال ناكل جرب انءاجر ّنا نيلئاتلل
 نم اسك ل لةل ل 0 للاب كوالا
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 » مالكلا

 يف ليوعلإو ءاكبلا توص. نوعمسبس مهأ

 نأ. يبوط لباب تعب اي كل ليولا محارفا طسو

 « كتلماغم كاماعب

 طايسلإو يصعلاو نادنسلاو ةعرتملا اذوه

 اذوه .ربكتملا دديلب عومدلاو نانسالا .ريرصو

 . فرهتنملا دوست  يرخمنإو راغلاو لذلإو بارا

 ع 017 ةضماشتملا مكسوور عفر نع نذأ اوذكف

 مناوذ نيام اوالذتو فيدجتلا ماهسب هللا ومرت نأ

 »* 1 ءيش 0 ملا

 0 الف عضاوتلا ةسادفلا س ا

 . جسما ا وهو اذه ريغ اان 4 عض ن نأ ةرغإ

 اوال ءاةسدنالا لابجنا ىلع تباث ساسالا اذهو

 0 يكلم ليش ار بوركلاولا دوني ذيل
 د اه وذا
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 نيعضاوتملا نع كن ااا ييرآ كك 4
 ااا 0 سيلبأ ايل نع ينعنمت

 ! تاما اركلا اا وعصلل نيل نيح 1 ْق مدح

 5 لولا ِق 0 قاضأكا 1 تل 0
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 نوذصخمو ةعاوت نواب م | مسفنا 2 نو ءظبو

 و لئاصخا عزه 5 نه فولأب

 راكفالا كه نم صوصخملا ىلع اززجغلف
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 ةركلا يا كنبكإ ما :رإ كنع نمر 238 نأ قبطي

 انو اذ + ةيييضا شيلا ا اكل متنا الر اذكه
0 8 0 

 تامل '.تلآ< اهايشا ملا ةحاصلا ةويهلاف

 هب اننا > كلم يتلا ةمركلا ةايح لب كتايح
 ملعاو ( 184 : ١7 صضق) ا« دجويوب كرش وال

 نم ةبه شه ةمركلاب اهايحت يتلا قه كتايح ّنا

 يلا نادتالا ىلع ردتي دحا نم امو > ميركلا هلضف

 م1 ل يناس يذلا لالا راوي ل نأ



 ةيناثلأ ةللظملا رايب

 سي(؟ه:1) ود < افاكيف 4 لطعإف قدس نيو

 ب عوسأ 7 وفي نبل ل عيطتسي ل د

 نان اين ليقيت نود زانت قلعت :نيدفلا حورب

 م25 روقءا والو انين 2ك رف ركذشفل

 لمهأاو هداالا لم اع يذلا وه هللا نأف >

 نذا.:نتف (.1؟.: ؟يينليفررا < هتاضارم اليبيمح لع

 كنا !انلاعبا الك ا لع 1 لعل

 ب 0,11 عيش <« بر" اه انا ,اهتليغ

 ترديع ِتالزا كلفعضب 9 تزوعيشا تاكا

 الف ةدئاصلا كبئاغر لاون نع رع ما

 لل رض الما نوم سايت كلل. كلئا ع ميلا

 ئرحاالاب رو ريس: كضارماب .لوسرلا :عما رفا ا
 ىف لركتا امناء ةىفلا نال يسملا ةدق يكيلع ليتل

 *( ة. ا! روق )يك:لنعبفلا

 فب ال هلذم ناسنا ىلع وا هتاذ ىلع دمتي نم



 /5 ةيثاثلا .ةلظملا

27 
 ارنغ لاذ دعي نأ ةنرع يطعي ال هللا ّنال جت الو 3

 «بيرلاد كارلا 1 تو: !كلذإف كِيلق عت > ةيع

 رءشنف لاذت نا نذل 8-1 "0502 00--

 مروج اننا ذا هاب نيبعتسلو ازرمتب سدو انفعضب
- 

 «( ٠١ : ؟١ عشأ) « انساب

 نوكيو برا| ىلع لكوتي يذلا لجرأ] كرايم
 5 | 5 ُث 8 ا

 لع ةتمورغللا مرد / لول 27 ب اف علرويسمد برلأ

 يفاخت ال املا: قريب فو نصح لإ بطلا ا
 نا مرأ )رت لازت 3

 كدلا ىلا ةلرمو نى ناسلالا كزعص معن

 . ءيش 1 ع ىوثي هللا ةععنب هنا ردع فينك

 لب ادبا كترارب و كة نكذ ع ليعت ال نذاف

 صعب »يذلا وه ةنال ريما عنصأو كيرلا ع لكتا



 ةيناثلا ةلظملا 4

 < ةعاجن هديزب ملل مزع ال نيذلإو 00 ةتيفعلا

 1 ٠ عشا )

 ريتف عئاج لجر ناش برلا ماما اًماد لئتما

 ا وها ةنآليو هوو تاج: ناكل عيشي“ هيوغت ىلا

 < اعرف ءاينغالا لسريو تاريختا نم عايجا عبشي
 كمر دفن ام

 ىلا 35 دعصن زيزعلا اهيا نال له :

 ىلع فقوتن يتلإو عضاوتلا يف يتلا ةيناثلا ةجردلا

 . هَل سانلا راتتحاب حرتيو لاذ ناسنالا رتني نا

 ح1 اصل ل دلما ةفيرنرا نا ركز اقف

 الاد فردت نال ةياقلا: ةجرذلا ىلا :ابنم ءاننأالا

 « سانلا خادمب جت 00 مو اهب ناهسأ ةنسح ةفرعم

 دلما قا ثا الكل ال[ واضعا: قا

 يق ءاج ار مع :رانحو | مدع ةفرعم أميف تفسر

 امظع ناك هنا : د.حلا سودرارب رام ب دولا ةايح



 1١ ةيناثلا ةلظملا

 مب طقف هبنبع يف" 0

 0 عضاودلا ة ةيناثلا ةجردلا كه ىلا م غلبت 3

 ةمارك انبنعجإو انضفر اذا لوا: داليا طئاسولا كيب
 ليج ربصب انامتحا اذا اناث ٠ انل هرابتعإو سانلا
 سانا ميد» انءاس اذا انلاث .انإ ريغلا راقتحا

 « انل مرابتعاو

 جّرغلا ىلع كدعاست تارارتعا ضعب كيلاف

 كلل هراللا» ثالنلا طئاسوأأ يف

 ابل تنل هللا ّن : ينلا 100 00

 0 7 <« انعنصو انتلخ 7

 م لك طقف هللا دج مدزقست نا نذا انل ىغبتيف

 ةنم اك ءايشالا نال ١ حالصلا نء اندسجو 2

 ل ا ىلا دال ٠١ هلاو هنو

 انلاعإو: اناوثنو .اقدابعأا ىف ىلطظتا 0000

 تنسف ممءاركو مرابتعاو سأنلا جيد. ةحئاصلا



 ةيناثلأ ةيللث اذا 1

 ةيخورأ| تايلسنلا اناعج اذا كلذكو اعيش انتدابع

 نيا الا تءدناعا نوكي الاانا ثيلحت |: دابعم نياغ

 دصقن هل اال 9 امرارحو الا ةبوذعل رعشا

1١ 
3 

 لونا ما ّىدما» انتاوذ دم لب هللا دجم كاذ ذا

 » معبشف 50 متلك - 2 وبلطت منا مح

 ١ د01

 رع را يف هتاذ دجم بلطي ال عضاوتملا لجرأا ن

 لاعالا ُْق مج دو قاف ل 210 4 00

 2 يش هَل سيأو "مدع هنا ملعي ةنال العب يتلا
 1 0-0 9 ُد 0

 كو 2 نأ هيب فر 0 . مأرت او حدملا تستحم ملم

 1 ٠

 َ ةعبلط يف ( نهو ريغ ال | هيأأ هب هاي اتزيخأ ةطسأوب هللأ

 اتا حلا ك روختل .٠ هلل .ةارارلت ١ بر - رويال

 بعكي الو ةعيصلا يذلا 0 0 1 (وياخلا
2 

 ةصاخ 5 ةءاصلا تقو ةاغشلا ي 1 | راكفالا ةزاكا,نم



 1 ةيناثلا ةلظكا

 ل

 مرا“ اذا هن اجأنمب تفل هللأ روض روعشلا نع

 + ةتاذل لفعا اراتتحا اتبع راكفالا
 انيبإ

 ك

 لوف أه ضر راعل ثاذلأ ة 0 1

 < يل نوكي ىرت اف هلل هيف لك ثكرن نا*
 ل

 دا لخا كئيب يلا د أبي 0-0 يسم

 دلتا انا“ تنيك نادت ميزي كرو زا لاجل

 « يدوخ يذلا وه يبأ / 58 يد نايلبف قفل

 ينقل 40 ١

 بالا كة نايا ايا لل
 ىلاع كوم 5 كأ راقتحاو كبانتحاب تا مروع

 انلا نم كيانتأب رابتعاو ةمارك لكو

- 

 9" ”خيت

 ام نكب :هللا نيكه نإ رظعا دم يا 00002
 و

 بلاغ مسعد جوال 1ع الكا قلل فاذا
 3 و 7 ٠



 ةيناثلا ةللملا 1

 املاح ىقفي ام اريثك وا كليم 9 تاقرالا

 0 201 ءاقأا نايح ..ىئانلا ءارناو رن جز
 0 00 ك1 ضاككسدللا 9 0
 د 11 زم# < نونعلي يد

 لاو ذأ او ايش كيا تيل كلل سانا رابتعا ن

 اذا ةصقنت لب كحالص دكان الي كل 00

 نه كتاذ تربنعاو ىلاعت هلا رع نع تاذغإ

 اة كلاعب هاعوشنا ا تاكا اناعإ
 0 دلل فتور كييرطو اكل مملجو انسانا كرم

 ع؟الا : ااذزم ) < ثالذت يلا ىل ريح » كناين

 ا ل كلو كئانلل ةاذإ كش سجل

 . مراقتحا منتجو مت.ارك [بلاغ يغتبي ميلا ةسفن

 * 7 انعم قفتي ال 0 الكو

 دامرلا# «تنارنلا 0 راض عال! كلر

 ' اكل تالا - لدلالا كحد وم 2
 2. صالة هد لتاهل رطل مرضا اطال ةاااأظذقألا



 1 ةينابلا ةلطظملا

 لذرتل 9 رظأ 0 تسك ال يتلا ةريغحا ةدودلا

 ءىطاؤحم| اهيا 8 : للاب سفر#و

 عرسان م3 3 ا 3 0 ل يذلا 2 رشا

 ف قىبصل مأو مياهسملا تجوعو ثاطخا يأ <

 148 بوبأ ١ <« ةاهاتسا

 ةماعلا بنتن كنرالإك لو ا أ

 311 ىلاغت ه7 كذإ مدذف كلتوازب ع نحل

 1 كرو م 1 كتاف حا نم كيبيصت

 ذلأ مابا اودجماو 0 00 ايا لوف انلا

 « ( 15:21 :؟تاراحلا

 1005 نع 07 00 الإ كتراثزوكا 0 9

 ةنطاب بئاوشو غداظ صئاقنو 000 زو ةكيس

 را نب يسم نيح ل اناء أه د>و يف ب

 , هوجوأ| يزح الو رسل هالي رأي غ2 , ةمالملاو

 +( زياد لايت كا اناطخا ادبال



 ةلئاقلا“ ةلطظألا 5

 سانلا: راقتتما ىلع زيزعلا اهيا ندا روضاف
 000 كتاماو كلقعي موفافنقسإو كايا

 ' « كو كيف مهظ وسو كنتاربمو كللاعا
 1 ضفنن 7 ءايشالا نم مي كبيصلإ

 وفست كنال ةعف نلآو" :كفراشلا# يف ,كلقبءرإ كرغو

 0 ل بارك لج انامل ف
 0 ملفك كللئاذ ةيثبي نع, راهدلا

 ناك: ناف :حداقو  حدام هل. ناسنا لكف
 ريض نأ عضاوتلا ةليضف ىلا غامد كل يغبشإ

 كل يغب الف كايا 0 هراقتحاو كح دأف كمال

 ف مانا بالا ىبزملع ىلع دللذ ع نسا لفل
 «اب لأ“ رع اعام كل ياتو

2 

 0 ل ل ل

 تعض | تعفنرأ نيح » 35 :أ| دو كدا

: 1 
 اقدص تراك ءاوس مسدملا نال 0 >4 تنريجحتو

 نأ بادالال أ سدملا نأ : هنيه ىشنح أب هكر



 ا ا ا واس سك سس

 117 ةيئادلا ةلظملا

 حدملاو . هلل تن 7 باجي ةانق دطَو ةانابق

 7 دسك انرحا ائز 0 هب 50 نا: :قداصلا

 <« كتايح يف كتاريخ تيفوتسأ دق كنا ركذا »

 هيناو وللا نول

 ينحدم نم » : لاق نم نذا نمحا دنلف
 اذهب لانو ترو سيدنلا“«ق تل دقو < ينداج

 يلع مثنأ |ووكحت نا يل ُصقن هناف | :ااماه :ميلملا
 ةسناإلا ركحا ثسل لب ّيرشب و يلع 5 وأ

 0 يف سحاال فمك "ذأ 0 يشن
 وه يثانبذب ”يذلا 5 0 انيب' تسلا يف

 ناب ىتح تقولا لبق ءيشب اوهكحت الف . بزلا
 زاكتا ربظبو ءالالا كايد مو كل ا
 < دحاو لكل هللا نم ةحدللا نوكت لوليحو بو لأ

 هب( 15 ياك

 ظعتملا نأ > ا + كليب اع اليم

3 0 



 ةيئانلا ةللظملا 4 ٠

 + 019 :.١<ول )< هللا مادق, ةلاذر نسافلا ُُ
 انلاعا 0 5 تفووا يذلا وه هلا

 ه<اروو .س ماكحا عقوتن انلاب اف ا 3
 تناك اذا ”متغنو انئاب 3 ةففاوم تناك اذا ٌرسننو
 د« أ ةال ذم

 اك كلنا نله يسفزمت ا نار. دير: _تنكور اذا
 ال1 كا ارجو ةلق انا لع ف امينتلا
 ثريحي تندحا "دق: كنا كهجو يف كلا ] 0

 ذ كلغ ّدعن مالكلا اذه كل لاتيال اذا هللا
5 “4# 

 اال هللا د كلاعا عبج لما

 «اهوتسقتسي ل وأ سانلا اههسقسا ةنسح اك
 مدقملا ءانثلاب تررسوماني لع ىف كسا اذإ

 + كيج, ىلا لاو كاذ كلمخ تدسفا هلع كل
 ظع حدقلا دئاوفو حدملا رارضا نم خننسأف



 11 ةيناثلا ةلظملا

 نانلا زابدعا نما كلبقفب نا ع يذلا نرخ
 ب يذلا رورسلاو حرفلا معو 2 كل

 ىلوط» كايا مهرافتحإو مرداتلا ةمانلم :خرت كلل تن 1ق

 |وجرخإو مكوريعو كودرطو سانلا مكضغبا اذا مح
 < ناسنالا نبا لجا نم رارشالا لكم مءامسا
 0 را " 0

 دنرا ةهنتخب كوالؤا] لد ناك كلذلو
 انيعض نك ىتم ينال ريسملا :لجا نم مئاتشلاب
 ثم ميا 01:10 ووو 0 يامال لوي

 انا ذويه كلذك سانلا ينربتعإو يع يف افيعض
 « عض ضاوتملا بانلا يق لتي ءأ| هللا ةيعنب 2

 زبي "5 لياطلا ةربتقت نا دير 0
 ؛ءاها اذا ةنشخ ًالاوقا عمسيو دهحي اذلو . ةلاذ وه
 هروعش دعب نزحي هنأ مث. فنسب ب وأ دحا
 صقنف سانفلا مامأ لذ نال نعل نلز در ال هطاغب



 را ا ل ا ل ل و ل م م م و م و يم ل لي وي بج رمل ص مير سم موو مس ل

 ةينانلا ةلظملا ٠6

 اهلز لزيف ةناهأ نم ىلع نذضي وا ىرخا ةلز

 كال ير اياب الر ل اج ال يفي ور ةدلاث
 1 ل < انكم

 ثناو اذه ريظن ءيث كتايح يف كارتعا اذأ

 كلعمي نا دارا هللا ّنا ملعاف . عضاوتلا بلطن
 ام اذإو . كتاذ فرعتف كداب ربك كمهيصاب سن

 عيرسا لب . لالا عطقو كايا لغفلاو كايأف اهتفرع

 ا( هال > ءافلا ةنم جرإو يوامملا كبيبط ىلا

 ا وريثك .راص دحإولا ناسنالا ةيصعمب

 . « اراربا نوريثكلا ريصي دحاولا ةعاطب .اذكه
 401 ءو ع

 الل قبايل دنع كرابتعا لكان اذا, نوختا ال
 ررض ّياف هيلع ثنا ام ريظن كوربتعا اذا سانلا

 للا نال ,ئرجلاب «عخرفا « كلذ, ةيسا كلا
 717 1015و سرس رب يور ورب سس سس ص سس



 0 ةيناثلأ ةلظملا

 هللا نيدو توططصا اذا ىتح كرابتعا كنوربتعا
 ري 518: 217 و هتمعل 0 كلرعنم

 كحالص رتسي راقتحاب تيبحا اهيا ح رفا

 اًنسح كديزبو ةريثك خافشو رورش ن. كيفيو
 قو كينيع 2 الذ وه --- از اذك هللا ينبع ف انج

 مل ىبوطف جملا مساب 20- ّْنا > : سائلا نيعا
 578 دجلا حور وه يذلا ا لب ةيال

 012 هاك قلو 1 حورو

 ددضن أ دعرفلا ايياانالاإ تكلا الا
 نرأب ةمئاق اهنا م لعاف ةقلاثلا هيا ةجرد ىلا

 ءيش 4] سيل نم عم ةسفن ن اسنالا يواسي

 ١ ادبع ةسفن بستحيو ةريثك تاريخ كلم

 رثحا ةئاذ دعب د ةليلاج ةراعخ "لاعأ لمعلا 1

 نسل د : موس دقأ اوم اضفأ هنأ عم ماطخاو عب

 0( يايف ) « ةنم لضفا 5 6 دحاو 3



 09 ب 7_7 7652222 يي

 ةيناثلا ةلظملا 5

 انرداني ةجردلا نه نيغلابلا نأ يرهل

 السدر ةيدوصخلا ةبعن, ن ودب ناسنالاو اد دوجولا
 ةيب دالا ةأوقب هايد يللا 5 ما اذا ل هلل
 نه ةلامإو . اهيف تبشلو اكردي نا ةيءيبظلاو
 2 1 0 لمأت

 كل را ك2, لوتس وا: نسيلدفا لإ
 ل داك ناورب نؤنلا تنوعت نودي :ناشبلاعيطتست ال
 نا عيطتسي ال اراب ناك نإو ناسنالا اذكم ةهست
 نوب ل نأ » ةعنلا نوع نود انكئاص الغ لعي

 1 رق 2 راني بدع الط ةةر عملا ةييرلا
 دقي رزخنلا نإ متسل » : عودسإ 1 لاف

 هريغ لع لضف ناسنالل سيلف < ترج انا

 1 ا ل نب ل 0
 الطالب ور اسبانك رك سر وو هانا دوج



 لكر ةيناثلا ةلطظملا

 ةفاغب نوباصم: طفاشلا ما نالوا اك اننا
 انمدحاولا ”تميضي ام .لكف انك كرد لا
 3 يا عيطخشي م انالا نم 4 هيك وأ زورشلا نم

 ةابأ - ةفكت 5 : هيلع ءذقإ وأ "4, باصي انا

 دحإو بماذب ٠> بالا تالا 00 0

 نك مما مور ) سأفأا عب كتل | رات

 . نيد نملك ناشنالا انين كلل نا لالا

 تما كال - كس يك كنار هل الا

 (١:؟مور) « أهئيعل رومالا كلت 00 ٍنيدن 0

 نوعي ةنذاراو مزايدخاب امنا | ناضتالا اول

 هذادغتسا نأ ديب 20 كيد هزات تخحأو 5

 بهأرم نه ةبهوم وه امنا رب 97 يعل 7 وبنل اذ

 وه امنا هيف ةبهوملا كه ثايث ّنا ام ميركلا 0

 اننضتب ركن" نا ”نه سف 0س لاا
 ىرحالاب  دّودلف- هيلع مدقتلا باطنو انريغ ىلع



 ا ياست يلا يلا 52522252522206“ أ

 ةيئاثلا ةلظملا ١

 لو ةمعنلا يف اناتبا يذلا ىلاعت هلل ركشلاو دمحما

 انبجوعسا أملاط دقف انريغ لثم اه هرمسخل نأب جس

 . ةتبوعصو تامل رظنا>. بافعلا اذه نَ

 كبف ةفطل اماو |وطقس نيذلا ىلعف هللا ةبوعص اما

 اضيا تناف الو ( كعضاوتب ) هنطا يف تبث نا

0 01 

 " ددلا تايالولا 2 ىنلاةدواد "نقر

 العب من لقد لدلق ذاع يفتت تاكل نوناغا

 ا رابح اهيناذف نا كرت > < ةوكتملا

 رش لب ةاطخ, انسفنا دعنل :انلاب يف ماد ٌةددرب

 لرسلوب: كلذ 301 ا ةناعا 3 ةاطخما

 امنا عيسملا عوسي ّنأ > : هلاثمو هاوقب ل معزا

 موا انا نيذلا ةاطخم | صاخي مي مولا 1

5 0 77 

 اجا. ترم, كريغ لع, كتاذ. :لضنت .ال



003032 

 ١6 ةيناثلا ةلظملا

 نم نال هيف كل حوات يتلا صئاقلإو رورشلا
 يف ّرشلا اًئاد ىري نأ دسافلا ناسنالا عبط
 هببرق ىلع ٌةسفن لضنيف هناذإ يف ريختإو هريغ

 هد الا لا
 دي الف .بيرنلا. يف اهضإوا ّرْشلا ناك اذإو

 كل سيل ادبع نيدت. نا - كيذإ كري
 ًاناربالا ف نيريفك نول تلي خلع تلك 0

 اوسدقل سارشالا نم نيردثكو مهئايربكل |وطنس
 عضتملا قمستلا باقلا » ّنال مالذتو مهعضاوتل
 باقلا .ىلاعمم لكو (15:5: نبا ها الكا

١ 
 «(هيدت لاصاو»ل 0 0

 مدق 621 2 ارفاو يسمح من 7 كيل »3

 3 فحو ) 00 00 0 ت4 6 00

 لع اومودي ل 3 اضيأ مكاو 0 1 .. ك1 ةكلتلا 59 ١

 را ا



 ةيناثلا ةلظملا ل1

 +: 615 :111؟ةيماوأر 2 نابألا مدع

 تأ ]رو يخ ! ترقارلا قطن عي نم

 دقو ٌةنم طخ ةيادجلا 0 يسيرذلا نأ

 ةييرالا ةللاتكو دراكولا هيا لدمفاا تعاكت

 5 ل و منال هاذا نس اردنا

 مر قع لتقل يذلا فس قازب قمار انك ناك

 دم ةعق لزجا بعت دعا حابصلا كيم ةكيللل

 فلل ا كعابللا نيل قا يياذلا نك اقناع

 دعبا«ام ايف . ةدحاو عرجالا كاك دقو طقف

 نورظني نيذلا نئادلا ماكحا نم“ هللا ماكجا

 «زيغ ال روءالا رهاظ ىلا

 د د 1 011 نمسا سد | ةفيذ َكْنُي ناسنا لك

 1 دارا دف د 7 5/1 خال ةعنجلاب ا
 نأ دارا ننو أ > 5ك نكيلف 3 م 0

 ا ادع مل نكيلف ذل و ا



 5 ةيناثلا ةلظملا

 دعا 17 0 ميكا قداصلا 0

 ناسلالا ليضفت ّن 5 1 م راو عي ا

 ارزق 1 يدا. لك يف ادام هريغ ىلع ةسفن

 57-535 ب ماظعالا وه كازف » ةليذرلا له

 +« (5ثئ1: ١ بل امال

 <:برلا تلوتي يزاحا الاي .ةشللا ل١

 بجاولاو . هلل حلا نذا عدف (1: ٠؟ ةيسور)
 ةحدمتو اًئاد كريغب نظلأ نسحت نا تنأ كيلع

 فرط 5 م 0 صرفغلا 0 ذاع ةي صواخب

 ل ارظنلا 3 ىلع هروح هبئاوشو هلئا كر نع

 قلت ارو 9 0 ةبوصنو كوني ال و كلذ

 «ب ريغ ال

 مادقأ تحن ّرهسل نأ ماودلا ىلع باطا

 لح و 0-1110“ 5 تاموصخ نم ماستف ردخت



 ةيناثلا ةلظملا 1

 سار

 ل ةريذ تاريضنل نع ضوعنو لئاضفلا قو

 ل كلم رخال مولا ا 0 أن خرع

 ماما ميظع نعول ةيكفم تال لاتنام

 ا 5 ءايحالا برأأ نيلي موي 0 0

 ١| كلكم نضاتملا نفكبا قالا كيلا

0 
 تيا مالك 0 ا عضاوتلا
 دم  ضغبأ ىا'«ايناثأ تيرا بتعإو يدم ةنم كل

 « كربغ جيدمب حرفتو كلل سانلا

 ايان اخر ابعل مرح افيد يا عطبإل انا ايلاف

 ل ل

 كطتاقن' نع رذعت ال .اعبار :٠ كلاعإو كلإوقاو

 2 و ةمالملاو ةمذملا 7 ربصل لما لب

 نسح ركذب كلاعأ 020 أو ٠ [لاذ نأ
 ى

 عنك ريربتلا بلجوإ ابمإس 5 ل اذ كتان

 ءازشكلا 0 فأوإ بنل امدبفلا

 ًالدع نا
 ا



 6. ةيناثلا ةلظملا

 4 كلذ ريغ و تل ص ةرضهو ١ كشلا

 ءايركلا |١ راكب 1 كل ا 2 1

 فئاظولاو ةيلاعلا بتارملا 0 لا .دحلاو
 أمو يا مهاوقإو كيف رت انلا راكفاو قرا

 تاروصنلا نه كلينت ةّرم 00 . 6006 هيشأ

 : كلوثب هللا اا اعاضنا كديزي ١1 ابءرفتسا
 <« ضاخما انا مولا قو جحرأ 2«

 دا رانا 50000 8 عب بدشنحأ انك

 امايف 43 نيجاولا ريقوتلاو ةكارحلا مخ لكل 9

 / ني
 كضعب نييك أونوك 20 لولا م ةرودسك

 06 مكضعب ما اركالا ينو ةيوخالا ةبحلاب اضعب

 1 )ع انك للا مور ) » نوم لاه

 نه مود كك 2 كنكمي دصاقملا نه 55

 وأعلو أهم دحاو 2 كريخض صيت نأ حوبسالا

 نم ذخأت و ٠١ ةاندا ةنودملا ةالصلا دحالا مو



 ةيناثلا ةللذملا 3

 05814 كرف قطفتو: لطانملا كلتانؤوم اذحإو
 مث نءو هب لما مت ىح نانزلا نم ةدم موب

 «دصق رخا ىلا ينأت ىتح يناثلا دصقلا : ما

 3 اذه“ !عاخ رمش اذا (اقلنا بليز

 ف فةفلشيفر >كرلا +.:قاكي عضاوتلا 7 ٌّك

 ةمعن ًالحاع ول داك كل أاهباستكا يف كداعنج

 ىلع أ دالا عطقإو معدلا ٍرظعا نم يف يتأا عضأو ال

 تماذلاو ةداظلا و. ةاضهل لاب وذل

 عض|وتلا ةأيضف 2 ةيغارأ الأ سقنملا ١ ةالص

 يال تعزف 5 9 5115 تو يلعف اك

 تعمس ىلا بر اي :لجا ٠١:( : : ؟ كل 0

 قالا تعزغف هتاجردو عضو 16 يارب كتوص

 ماقملا ةلياجا ةليضفلا كه نم لا قآل هيا

 ' لكمال للا ١ معين !علستن ارا »+ ,ملبادل



 ١١١ ةينادلا ةلملا

 ينال. نيضشبملا قع مدل نانا 6 اربس )

 ازوزمس احرف وهلا تا ا كي ربتف

 أ ينناتحا |" . ءيش هزوعلإ 0 ينغ لجر 50

 ثربدو نالا ىت> لام كه يف انأو نالا 0-0-0-0

 5000000 لق مو يلع

 اا ةللشا الإ يناذب تسل ينال يو

 يلا . ةنتذ ةابزمو يزخ ءانإو زجر 0 ةنوعأم

 عاونال ع سرخا محا جرعأ ىغا ضإرم

 7 رخو سو ةعيطخماب لاعلا تلخد تق.ردلالا

 ايم لجا ٠ افثرا ةعيطخقتا باتع وه يذلا 5

 لمس لو يسار قولان ل ل 1 ا
 يناحارج تحاق 5-5 دق ٠ع تلفن دق ليقث

 تدرا ولف( 00 لبق .نم

 ايلظع اياتع سجود تاتفا ىلا ينلماعت نأ

 اي ادصار ماثالل تنك نا نكلو . كتظع ريظن



 0 ل ممم

 ةياثلا هلك ع

 1 1 سما 1 اللا كل هالامور 77 وا و1 طق

 ا لت رم لب ند نر واب اكدر

 ا اياوبسور نارا سنام اة نات تا
1 
 + ىرت أب 2

 تما ) »ا لاو هاكل الت" برز انين كذا

 دحا لك لع فا ا دلت دعل لك

 ىتح  ىثبا نآأب تمععحس دقلف (؟؟ : ١) مور )

 رول يع ثربصو يلئا ذر 2 57 آلا

 . دبالا ىلا دجلا كلف بمعا عونب كتفأر يون
 هلئاذر ني ند كدبع قاطن نأب نآلا ٍضئراف

 وار تحل ةرمثسيب هد الواي ربكل | ءةلي ذر -امنإلو

 دق ةفارلا 2ةؤي الم كلذ نتراكل ا تيمويع

 هاا لك لكلام )4 مج

 لاروع قكاضلا ممل ءوغاو ما بر. اب ركذا

 اهصالخو اهبيبط تنا كنال يسفن فشإو ةمدذلا

 مراثب فرتكعي 00-0 «٠ طاخ خارص هان
 ١ 1 ففتح جا اةالالالطاللا



 ا ةيناثلا ةلظحلأ

 عسأ بر اي لجا : كتمت نوع ىلا هجأ يتخذ
 ادت ىلا .تفتلإو يومدا ىلا. رظلاو ٌارص
 ةيىعا كلت يارسا ىلا ةلمفلَو يتثاغا ل ع نسأل

 فا ىلا كنتفاس يتلا

 ظدطبأ نأ دعب ين:ةلخ دق اهنا ومرإل ركذاو
 كغ يعبذفو الاخ ثيم“ نا دعب + قادقوإو امدغ
 موز كورك 2+ اياب يفدض ١ اذ الهاجأ كيك ةنرأ

 35 5 كعب

 . ضير ا 1 لاعل 00 يا تنك كو

0 

 ا

 كلبيج و در“ الف كوع 3 2 ءدأ الف

 ايسالو يحرب نم يفرط لب يثاثآ لجأ ن٠ ينع
 ىلع 0-0 كلذ 0 كال اينو صرب ني

 ل 0

8 0 



 ةيئانلا ةلظاا 03

 كفرعال اهيعا حاصلا وسل اي ينطعا

 راقنحالا قنا يلال اه ربحا ن اذ فرعاو ' إن

 عوسإ اي الجاي ابتعالإو دجلا تنا ىكست ام ردنب

 م لقعلا رونو سفنلا ثتوقو ةبوذعلا عومإ

 كيلا خرابلاو كيمدق لع حرطنملا ىعالا اذه

 ةليضف ْق ديو نانا اق ةلعجاو ةأوق 1

 ردق ةبيرق ليو ةلاذ رثتخيو كديحا يل ١ عضاوتلا

 ع هيلع كلذ 0

 دنا ثنو دنل لبن اه جيعأب ينعمتساف

 رهدلا ىلا كنجارب مثرأ > يكل ةياغلا يف عضاوتلاو

ج ىلا 3 .ءرظ ئىنب د
 ليجو ل

© 

 ا ماقيل مز 01 تزد
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 ةغل اغلا ةلطظملا

 رذلا قىح رزيصلا ُ

 نك لاخ نأب كنز. تلال 500 :

 نملرأ# . اهيلا قاع أ ةدش 0 ريصلا ةأايضف

 ا يفتر َ مالكلا ضعب ايف كدبع ملكت نا
 7 هك

 ل

 وى نإ مس ..دذمل نينا

 2 ١ ربتنلا يسال 5 206 :! عدلا دواد. لاق

 « رهدلا ىلا يللي ل نيكاسملا جرو ديال

 كديبع ريد: ّنأ كرا لجأ ٠ ع(

 عم اود :الضال اغلا متعب يذلا وهو ا

 كرب » : ثَلَق لق اينو : ماعلا اذه تاخ

 دع < سوا نوذنف

 بئاصملاب انلطؤحتو .اناقتلا نب را
 2 انيلتب 3 : بناجو بوص ا دئانشلا



 ةيلاثلا ةلظلا ١17
 ك0

 ارا انفك ةراتأرالا منام ايلا يف ئرح أ: وهالفلا

 دقو الأ يش أنيف نويل ثيع ةينالع ىرخأو

 1 4* يَرَوْا ران 3 زاج

 قويضنو 5 لك يف امسك : نا "ديرك كنا

 0 ئدو يل قري ثداوح 2 انيلع

 5-5 انك لق وكما | لعب ناركشلا رضع كت دوجو

وش ند 58 نما عيد
 تراص | ذه ةزيثك ر

 اعنان 4:دجوو هى: سا 3 اذهو نأ ل 00

 ماكتبت .ةليطتام» ةهاعت اا مذا“ قاس انك

 له لالخ 2 نينو يتنفد موا ينو يف دال و وا

 ا يللا . يع وو يعل كيز هيإ ثقف ةدأأ

 +« ءاتشلا ةيواه نه 1 تا

 لأب ا كدملا و ل البلا لأ



 سي ااا ا
 /١ ١ ةنلابلا ةللملا

 اذ راظناف . كريظن رشبلا ةواتش فرع دحا نم

 7 « ريصلا ةليضف ىلا يتجاح ضع

 هما عال ضنا ف 07 ايبا نويحستت اذلمل

 تدالس تن هللا ءرط تكلس ثينك يل كلنا

 57 55 07 مالسلاب 5 ةعئار ضرالا

 0 ا كل كنز ية هيما عورتا كلا

 « كئادعا يديا ىلا تيعفد اذاو مال

 5 كلبقأف برا لوقي يلا يمجرأف : ؟

 يب تازن دق رورشلا كه عبج نا يلا
 دق ينا . ياباطخ 2 "1 لداهلا ١١ كيكحي

 ”ذاشلا ريدلا ًالماج نالا يئارإو نال عم تمم
 مرعب هن 5 دالوأ عيج لع عضو يذلا

 ةريسب ةينب انإ كرت دونما ربّنا وواحزجت ءانبا

 (: ١ عشا)« ةروماع انياب و دس لع ع
 نه ل اننال ةبحر ةعساو بر اي كلحارف



 كل

 ةيلايلا ةلظاآ 0

 |[ ضايع امرا انجل ةيهانس اك ع كتدوجو

 هدي كرامات ل و كتجربي انتلماعف ثتوملا ءانبا

 رك قارنا اهون عيج  تفقاف كتفار :٠٠ اتمئارج

 +« ندزو لذا بشع هبشي ناسنالا ناو بارع أكوا

 يل مالكلا اذه محارإلا ايا اب كل ثق يا

 كح يأ انش 00 0 يناقش فرعا

 نم له. ته ةلاحإو نآالا لاساف . ةلادع ءواملا
 امك او“ كلذ لك نع جسما عوسإ يف ةيزول

 لأ اللاماقر ةتان*ةب نذل ىفرزدي. غلا قاسم ريغ

 +« ةيزعتلا ضعب ينّردي نا لفالا لد

 . عوسإ اي كريغ يسفن يّزعي نأ عيطتسإ ومو

 الوش ا زبن نيتفاثملا نع اريبكا ثددبجو يلا »

 هتك <رس اماؤح انو مهتاياور يلع موصل

 همام اوما «تفلجت وذ

 أاهيّرعمو وأما 0 وشن ف"يضخ 00 أيف



 0 ةنلافأ ةلظلا

 هتاكرب نم 12 لك ا اينع ّاط أي . لضنالا

 ضررا ىلع كتاكرب ءانملا نم غبسإو كبدي طسبا

 يغب نا :'يذي' كيلا اتم در ال
 دقق بر 1 ينبجأف عرسأ ٠ كيلا مرد ضواخلا

 «(ا/وأ : 112 رمال كور كثسينف

 1 ند ٌبرقو كنودب بهاذا اذ 3 ىلا

 يئاعد بجتسأو يلع فطعتق 2 110 بر 5

 الف ياش 3 0 الف يسفن تعفر كيلا

 + يناعمت الف كالي از ٠ يع كهيجو ف ةرصلا

 كو ايد كلي ايبرلا ا 0 يلف كل لاف

 : كتاذب انيّرعتل انل تلق تنإو « يكرتن الف

 او لامالا يف يلوثلاو نيل مج أن يلا او اع 2

 نو. : ايفيا بتماقو 2018 /| 38 كيرا

 ىثطع يسفنف ٠ 1 يلا لبن 8 اف لامع ناك

 + < افوش قنخي يدسج لازي الو كيلا



 ةيلافلاآ ةلطظاأ 11

 2 ةلوبع 2 اذا نسا ىلا بر. أي

 أ ينادعا ةقرجا ةبرلا له ينتيطعا يكف يف

 ةريلا نه يف يفز يذلا ءاقشلا نال كلمنا عيب
 4 00 | ٌبدجو 0061 0 انك يلاف 2 فب 07

 7 لك عم قاطني ل ١ كيلا كك

 و 00 4 يلاوفاو 2 0-0 ئإف نازحا 3

 نكد ى كاما أ قالع تا ليو 537 ام ل

 0 اا 8 اريثك 3 05 يدش نالا

 مال اذا تافلا حراو ل منجل ريمان
 اأن كتيرأ لكن هليل فيلل هللا كف

 * يرورش مجارألا

 .كل عنصا نا ديرت اذام : برلا لاق : ؛
 ةلذم ىلا ترافن دف: ىلا ».. ىنبا اي اروبص «نك

 (؟:؟رخ )* مذقنالا كنف يمك ىذلا ني

 انا ينال سا ركذاف ء اعدل تلزجإ ام اذاف



 ا ١ ةنلاثلا ةلظألا
 ك0

 »* كيدافو كصلخم

 لئانلا انل ]دن اه نجل بوكت الز لميا
 55 لأ اذاملو را ا : ىسوأ مالحلا اند ظ

 يلاوقا ذل . يدلل ود لع الصاح تشيل

 : الئاق ميت 525 لق يناف يذيه هالتل يد.عاو#و

 نياط ناو محكبجا فوس يف 10 كاشي عد كييل)

 قا حور رخا اذافراف 7 نال

 0( 1ةعوا 11:45 »4 ديك ىلا - تيب سو

 مهةيدض يس نيس دولا ريوخق ةىزعب ,ينلا
 « يل-ر : تلك اذكم

 مالكلا اذه تلق دق كلنا 200 لجا

 5 ك دعو 0 تزخغا كفو ضيا كيو :التتل

 ل يذلا انا يف دغولا اذه 0 5 رعاال

526 
 اًضيا- كنا نوكي ناءاديرناالا : ترلا لل

 سس يي يس



 ةةلاقلات ةللك | ؟ ؟

 ِ يذيمت

 « ثمر اي لب : +

 لبق خال عبو اوفا ادا نذإف

 النمل ولفت يا لسا ا ينإو > ريغصلاو ريبكلا
 1 طوب يب نونموي نيذلا ىف الا 3

 عرامتع.1 كراش فالحل فكي "را 1

 ظ « اهب مدعو يتلا تاريذا 3

 مهو ممراخأ انا لب ينوراتخا مه اوسيا »
 (:11: !ة وي ) < متراغ مودتو راثب اوتايو [ىفلطنول

 مالسلا "فن: كل .نؤكي يكل مالكلا اذهب كتلك ين
 يالس كعدوتسا مالسلا » روصلا يف 2 | اولظنحتو
 « ماعلا معي 5 كيطعا ثسل وهلا ةصاخ
 كلل نيرو رسسمو رك أوو 80 ١ 0 . ا وب (

 #4 مدئادش

 ران ةدنلا نال ةذشلا ةبناجم باطن ال: ه



 الزنا ةيلايلا ةلظملا

 شيطلا دغينو ةرباكملا يبو .اءاطخما | ربطت قيد
 ةيااعلا ءادشإلا 0 كلعجتو عفان 0 0

 1 كاسفن 0 ا اوتكل كور :أ يب هييشخأو

 دع دئاوفلا له

 5 بر 1 الك و

 6 0 يقيحما ب ىلا راث يف كهف

 مالس بأ ١ لان مانأف ل مالسلا نذا باطت

 نأ ماعلا 0 ئيذللا ةحرفو سدنلا حورلا

 :5 اى

 ةحرفو ميسملا عوسإ قديس مالس 5 3 عدل

 ناباسنتو ةعاجش ّيا ةعاجت رشبلا ينب نات اهنا
 مالس أ ٠ اهبجعا 75 طئاسوب نيراتخغلا بوأق 2

 ةعالاو ةرفكلل نان لإ كي ةحرفو ساكنا حور

 اقر>اف نبع رولأ هللا مادخو نيعضا|ونهل 5

 ةنكسملا يشن ابلاغ ادقتفإو يلا الزنإو ثاوامسلا



 ةيلاثلا ةللخملا 1

 فرعا نا بر اي ينطعا . اهفارطا عيج يف ةجاسلا

 ميظعلا مالسلاو ةكحا حور ةوالح ضع رابجخالاب

 ةبوذعب نورعشي نيذلا كتعبرش يبغ روخذملا

 « سدقلا 0

 ءايشالا لك ىظع ةلوبسي“ كاَذ ذا رقتحأ ناف

 ال سدقلا جورأا ةب ولعب 5901 37 2 ةيناغلا

 اخ ءىث لك دِجا نا أ ةح يناعج اما.اذ نا ل

 مع دئادشلا عيج ىلع ربصلا د لع البيت

 ام اذا ينحّرني نا ذئدعب عيطنسي ءيش ّيإو

 * يدوجو لك يثالا حورلا ماش قادما

 بر اي. كححور ابذع وه مك يرعش تل

 ةمعنلا يبل :كتوالح  ناعث نأ تدرا ذا .كبنا

 موسوفن تالبمو ءامسلا زبيخ نذيذللا زا مميطعا

 ءاينغالا غد ْ تراسوأف ةنطابلا تارا نم ةعنادأ



 6 ةيلاثلا ةظأا

 اسف هنية حار اولا كخور | را اعف مك هو >

 ( 115 1 ووقناذ ناعيا هلاودزتباردحأ و: لكل
 ةيّربلا قه يف انريسم يف انياسنو انفعض عجنا ةناف
 « أنيفن كثيح ةعسأولا

 ك يلا ةعاسسملا درا 'ةلسواأأي ملعأ يلا ريغ

 هني زعلو نول كجحور ةبوذعل ىفثلا رفشت

 حف اهيف يتلا راهنلا نم ةقلاثلا ةعاسلا ةبشث ةنظابلا
 زكسو 1 دج هيد ةقئبا هليالك# رذبو اق سسرأظا
 مس“ اعرف ناسنالا بلف معذت ةيدج روس نم

 ( :٠١ ؟ صضن )هقافر عب عم ةيظملاو ةيعنلا

 لأق امنع يلا ةعأ 3 ىف كلتف

 انبواف نر ماشي فا تابع نال لقا
 ذا ( 5:5 ) مور) ها فعأ _ خود
 + هلبأ حرك يذلا حورلا لب ماعلا حور فعن ماع 1

 وب هلأ وق

 كمدرب



 للا ل ل م ا ا ااا للا

 ةيلاثلا ةلطظملا 1

 نيح لك 2 بر اا او>رفا » اكل لاقو

 .٠ نيت- 5 ْق برلاب |وحرفا » د  لوقاو

 *«) يزد بول 7 اوحرفأ : انش لوثاو

 01 ايبررق ناك برلا 1 07 يليق :

 ضافف ُةبلق تكاالم غرفأو امن نم لبق دقو ال

 ةياغلا 2 ةرن ل هرب نزع ثأ راستب 23 لع

 يب انفطات وا هللا يف انسوغن اماقر هواك
 ا نابحا أي مكلجال كلذ لكف

 اللهم يبلا فيه هب ين ملول ١ 2: كلل

 هب اذيفجرذا 3 ترث 5 سوم 905 لاف ار

 اددلتو ام اذا ياتفش ع عة والا ما 56

 له( 1 الع كين اميدف 7 يسفنو كل

 "3 م5 .) < يا هالالاب اعتب لو يسجو

 ةعاس له ميتاراب 1 ارظع ءامحالا نوم 55

 م ا اياط 2 ةدو< أورعش 0 يبا لما



 ١ 1/ ةئلايلا ةلظملا

 تفطعت كنا .!ةليضفلاو| ةزغلا ملل املا يلا اي تنا

 5 سودا كحورب نابل ُْ موفقتو | ل

 نأ | ىزقسا نيذلا لوم ءلا كيال يىبوط

 ٍْق أوهدخي ناد 5 4 ناب تاييطالا| 1

 ٠ ةردورع ةحرو ةريثث ةتبوذع نكارا راهنلاو ليلا

 موا ذأ ةيوأ كم نكل ةيضرا نكن ل مهناوح نأ

 نهاأ ا,المما كقو .ةيدبالا كاَرشما رك ذب نوشي مع

 قس ادنلك ولنا 00 ايف . برأأ تاريح لضنا

 ناكل نذا هدالوال طقسن تاريؤما كلت .تالضف

 نم ةظفاشلا 'نذكلا مران وعبش وا نواكل كرا

 + مجابرأ دئأ د

 نزحا ةعاس يف ىرخا ةعاس سفنلل ّنكأو

 يف اضيا اهنع ليق ىتلا ةغاسلا كه نباف . لالاو

 .نراطلشو متعاس نه » : نا رهاطلا لي الا

 دب مي وأ ) <« ةلطظ ||



 ةيلاثلا ةلظلا دا

 نا ٌبحإو كلفالك مالكلا اذه نأ بر أي

 تلؤق انا "كلاوقا عبج نال اضيا هربغ مك

 #4 يب جال كبكو

 ا انقر كذطاع قرات ةعاضأ تواع ل قل“ :ا/

 دئاونلا ةليزما ةلكلا كلت اهيف تلتف عوسي
 » 00 ىت> ةنيزح سفن نا : و انصالخل

 : كذيمالنل ًالئاق تشاو (( 54 5: 124 ره.

 ب ا يدبأ ىلا لِي رشبلا نبا اذوه ةعاس ل
 ويحمل داعبا اج دنا اهيا عئلقو ل هكيو ةهمالقيو

 نكي ال حاصلا عوسي اي ال. « ةعاسلا كه ىنع

 نع تءو اهي ةعاسلا كه يف له نحل ةللذ

 ةطتملا  ةيح نال: الك ةدا[ كلل 0 يكل بعشلا

 | تو ضرالا يف عتث ف ن 1 عوسب يأ )
 « ةريثك راثب تتا تنتام يق ناو اهدحو: تيب

 صاخ اي يتأأ نازح ا



 ط6 7 7 0 ص سس سس م مم وس روب بسسس

 1 ةيلابلا ةللظملا

 ارفمو اكرابخ نكيلف . يدبالا توملا نم :ناسنألا
 انك دق اعومد فشن يذلا نزح كاذ دبالا ىلا
 حارفا نينئانل درو انك اله ىلع 2 الب اهفرذن
 «.اهورخ دق اوناك ينلا 0

 كالا را ف نه نكرأأ عوسإ اب

 هل تعضخ يذلا لا را ا
 . ةيدبالا / ةينبحتا دخلا ةااضلا ن 'اسنالا دشرت يك اناجال
 : عيجا ١ ف تلف يتلا ةعاسلا كلت ّنا يرمعل
 < ينوذخادأ يىصعو فويس صل ىلا متجرخ اناك»

 مرام ةعاضا كل مالسو ةياسلو حرف اا ل

 ىرخنالا ةعاسلا قللت للشص] انوا 1 جدد

 : ديدش رظيغب نو>رصي دوه ناك اهيف ينلا

 وه امإو تؤوملا بجوتةسم ةناف ةبلصا ١ ةلصا»
 +« < يشب ا ءانزلل بنجم رو نال

 . كربص ننأو يمشلا اب نيكشن اذاف نالاو : ١
 انت _ سس يل تل ل ل

0 9 



 0 سُسُسُسُالااظس ا ا ا ااا ايا “00000777772777:

 ةيااتلا ةلظملا 1

 ايي

 كلنا ٠ عوشي ل كيحا نءو ت تبن ارم كلنا

 دق كنا ١ عوسي دا كلجا نمو تاطخا دق

 +« ىزلا تك مدبب الأ كتفي ال ما 5 ١ تفرنفا

 .كاطعا م 101 ٍِ اضوع عوسب نيطعت اذا

 ةناف. كنود اني ذي يللا ةويحا نع: ةنيعفاكت اذاعو

 وع ةنيفت مف كنود ةنايح ن) لل

 « برلا مسأ وعداو صالقما ساك ذخا »د

 ساكلا كه يرشاف لوتلا معن.(05 : ١19 زم

 ىلا هيفشرإو نيركاشلا نم هل ينوكت نا ثدرا نأ

 #4* ا

 نناكلا بارشن مادا كفن ١ 1 لاق ها

 . انا اب رش يىنبلا

 هذلاب هيث 1 للع ىوفا يلا : ا

 .« نا
 رجلا | |ةبرشا كاك اذه 1 طوب نشأ ج0: لاق

 ا يس ا



 ا؟١ ةيلاثلا ةلطملا

 ل نا. منا ل لوقا قدا ٍئاف. كل اهتجزم يلا
 تسهل ةماح ويكون نلت ا
 ةيعص ةلكلا 2 نأ 2 لفن هلل <« ييف 6 ح م

 دق _يناخح لسان يا طل الا سا
 يربغ دجو رك ةهر>و راهنلا لفت يدح ع

 مقنبلا كللذ عم باجل الف ةفاش الاحا لمه دق

 ةربالا مرخ يف ثلخد دق يترارب عم ا
 نيالا و 5 : 000
 5 ةئيطخ ّى 5 و رماغ لح 7 ]| ت8

 عي نك دحا يندعأشي و يدذحو ككل 0

 . كللدال 00 لق 18 جرو يد 7 0

 قورج سِج 0 05 ا 2 00 لعجأ

 دب ينج نه ءاملاو داب دهاشو

 مسلبلا :أهيف اوعجاو 1 5 أوم اق -



 ةئلاثلا ةلطظملا 1 ؟

 مج ل ا 0

 نم لسعلا [ولوانت . ةمعنلإو ةجرلا نهدو يراها

 < روزكلا| ا نم نهدلاو 2-6

 ا دقو 00 يلق أ ١ ثحنف دو يلا

 وب هيف خا انهن هي كار ىقج

 ثامع آم رثكأ 0 جو اذام : ٠

 اواحا ٠ مكيف أناو 5 ؟ ينوبيجا . ةلغا لو

 . كلجال 1 يذلا انا يلجال ءينلا ضعب

 نات الف يلاثمب ةتلهسو يي لك دق يف

 3 ةنور# يذلا تيا أ نه

 نيمورخغإو نيموهشملاو ىنازححلا عيج اي يلا اوله

 مد قى نوفا + اذا 35 رع انى ةب 32 ف

 كدع مدعاسا فوسو كيما انا ولا

 +.ةذشلا نم ز ي يندعاسم 1 0

 |ايفاوجر نم كاي ةردابلما ثيبأ ىنم يلوبيجا

حرص 5 ع .يناذ ت ةببيهتما ومو
 10 18 اذامو. 'ىلا 

1ي ههحفسملا
1-5 

000 



 002222 سللا# 22-23-3353
 ظ ١ ةيلابلا ةلظملا
 سل
 وه بيرق > : هيف نورث اذامو ريمازألا رفس يف

 جس ,رلاي نيفضإونلاو.اببواذلا وير
 عيجج ندو عم برلإو اوخرص نوثب دصلا ٠ و

 «(اذكو اه .) « ماجن مينا

 ةيناجم ىلع يبا اي كنحا لاوفالا تهب ب

 كل يخبنيف . ةدشلا ةيس"ةعاجنلا دوبخو لغفلا
 اذه يف كبيصن ىتلا تاقيضلاب رست نأ يرن الاب

 نا ةقيقحابو كلل يح ىلع ليلد اهنا ملعإو . ماعلا
 : ا أ دبإ يذلانلا تح

 ارهاظو انطاب 2 موتخلا باتكلا فا
 دحن اف رذنأو ارفا ١ ميدقلإو ديدججلا ديعلا هب ىنعا

 هواك ا مس لق ”يسيدق نم |دحاو

 نرخ .”كللذ 00 0 و تاناهالإو تاوهشلا

 يدأ 1-0 + سابلا نيعل ىقاازانو ناكأر 5
 ةهسانب و + .ةدشلا :ةيس نورك ؟ينادن ل



 ةياانلا ةلظملا 0

 نو“ 1 أ 0 22 0 كماكز فيك

 اذا انيفع راسن الأ 9 كلكم ٠ نيئاق 6 ءادرب

 ل 3 ِى ةيلع ةيتسمتر نسج دو روق

 5357 0 بشجيو ةلاسبب براي نا ةرابلتل

 + ةرهاع. ةارئا نفت ٍلاوقا مس فينعلا اغلا

 اللا امنا نيناتيقاا ةعاطاا راع

 اقفاذل] 4#: تارا 1 1 الل عذب 17

 عملا .ءانثلاب نيمالا مههاربا كراشب' هنا: بير الو

 +« هتعاط لجال هل

 اوصل اب : ىررجسا ه1 !توصلا:عضخي:/نمو
 الكل ل6 نراقب نعل ماد تنات) نينيفا

 #4 3 وأي

 اهاياف . ةيتاذلا ةدارالا نع لوفا اذاءو

 . ةيدسفأ 1 نيش ينرسإ الو يشن 0 ل



 | ؟ ةيلابلا ةلطظملا

 ةرييك ةحلاصلا لاعالا عيت ةوسلا ىلع ذسفن اال
 ربطت ةيغيتحا ةعاطلا ّنا ا ةريغص ما تناك
 + لو علق كا

 م هتدارا ءاقلت نم اريخ ناسنا لمع اذا
 ًاللغ كرت اذا اما طخ ام اريثكو لب ةقاققسا

 3 - 1 فا نفسا لع ةعاطلا لبق نم اان

 نبا عوسب ىلا ىهننإو هتاذ راقتحا ىلا قر. دف

 + هتعاطب ءادتقالا ىلاو هللا

 عشا نسكعي ىيذلا لقا اها نت كل
 لمينا بحي ناسنا لك نال. ةعاطلا زا

 لضن كلذ لجا نموا بغال ىه ةنلشنل

 * ابلاغ

 زوجي ال ٌرْشأا لمغ ّنا ةعاطلا نبا اي لعاف

 ةعاطلا لجا نم ريخيا نع لودعلا ا

 37 لاكلا ىلا ا -



 ةلاثلا ةلظملا ١؟1

 ادبا اهئاذا بلطت ال هل ءاكلا ةبحنا نا اك
 15 فز( ةدعمشمل اما | ةرتمشالا «رةعاطلإب لنك
 «كا] اهضارغاو اهءارآ كرت نيح

 فو كئاسورا كعوضخب عيطن يابابا كلنا
 يلوم ومع | كتبهو طقروشللاذ يضل 17 يف

 * يعم تمم اذا ىم ايت ىتح كلجال كيلا ع

 كءارإو يكتدارا | اوقيما ئ اولا اياز اكتيماذ

 0 | ةعيسلا| ءاىهالا رئاسو ةيناذلا كنكحو
 مكنو مفي مناف 3 ه١ دعالا 0 اهي

 ةأزاكو 7 ٍِ 8 0 ةلزامب مكل نونوكيو

 ايوب دج يول 5و محبا نعطن ةبرح

 يف نومأنت منوعدي ال مغأو : قيرطلاب ف محماس

 مكبواق رع نودع لب ءيدأه ربك شارف

 يف قىافلا نواعم نيذلا م ميم توكلملا مالس

 '00 ةيئانلا/ا ةقلرحلا, "نننلا ب .ىئا . ليارسأ



 ١ ؟/ ةياانلآ ةلظملا

 « هللا ةيورر

 ةنطنب |وعساو نر - منرذنا دق نأ

 نا. « يل رمال لكمال دهجإو ةئيس مايالا نال
 لاثملا اذه ناك اذإو ٠ ًالاغم ءابالا كل تمدق

 لق ذهن 3 مما ِء ءايبنالا مكير : د

 « قسافلا ليما اذه يف 0 دئادش اولمحا

 ثادجو عجول إو نزح 2 يذلا دواد لاق

 نقارحا هيفا )'نعيوعدع برشا مل

 اليف كايف 59 صو سنا مل يلا ها 5 دنا 0

 قيدصلا 0 ض 9 12 3 ا[ ره ١

 ا زم ) < برلا هي 0 نهو

 يلا نا ٠ مالكلا اذه. ةّق اديج اوهام
 هنأ ديب مأو دبا الط عجولاو نرحمأب نايل ناك.

 1 هلل ذل 1 ةطسأوب لو وخإ ناك

 ١ ينباجاف تير توعد نزلا 1 ةقيض



 ين سس سس سس سس سس سمسم

 ةيلاثلا ةللظملا |

 ا ا ما ع

000 

 نأ ار 1 قض ا  هيتازم 2 ا اقو

 ةنال هايم كت ينبع ييع 2 ل ١.كلزإ »

 00 م : < سفن عجرملا 017-5 ينع دعتلا دق

 قال . عمجا راهلا ل ةينغأو يعش عيب كيك

 ىدماب ينانسأ شرج ٠ نيتنسفأب 0 9 ؟[ةكارارم

 مالسلا نع يسفنن تَحِزحُرَف دايرلاب ىنسبكو

 نه" يقاجرو. يقث' ثداب كف تاقو "ياما ثيسن

 0 #01 مام باسل

 مع هكا نيا هاني يئارم ليوافا كه عمسا

 0 كنرأ]“ "اناا تايزعتلا دوروب رعش نأ

 دلل وه 5 .٠ ةنرظتعنا كلذلف يشن تثلأق

 ال برلا*«ئاف ..: ةبلطت يللا سشنال هياع نيلكوتلل

 315 هولا 9 يلارشإ) < كبالأ !ل1لا ”؟[ضقارب

 اك تباع :ىنال يل ؛ليولاا> :' اهريغ :لافو
 0 22525 ذآ ذآ



 دي سلا

 1 ةيلاثلا ةلطظاأ

 هزم قوي و 250 نمز 2 02 فناعتي

 نيسيدفلا نأ . رضخا أنين سفن تبلط ٠ اعيش

 رشبلا يف سيلو ضرالا هجو ىلع ن» اودأب دق
 0 د مم بَ

 ثفتلا ىلا غيب ليوافالا نهب لد نلكو ظ

 ٠ ىينهسإ شا نأ ف 8 هلأ اللإ رظتنا ف انريل اجلا

 ىلا ٠ ايروذ موكب تسول مالظظلا 2 عدد اذا

 ه٠ هلأ تالا نال فول تضع لمح

 ده < 20 رصباف روكا ىلا يل دشر؛

 ١ فيك ناظنافا._ةاتينالا لولو
 6 اق يانا ارت | ةيما ند 7

 « مها برا ُْ تيقن ةهروكلا ن* نو اسني مهل
 يف ليلجا لاثملا بوبا ربص انديأ لل

 عي 1 يذلا رييشلا جذوفلاو نواعلا 1 يضاف

 3ِ»* ّش برنت سيدو



 ةيلاثلا ةظالا 6

 موسي دقلا ردا 1 كلنكو اذ

 لكل | ءايبجلو ميج مف مهحمو مهادابطضأو

 هاج تاياذعلا دعب: ويح : ىيدلا قيسيدتلا

 0 دراهم اورق رص

 الاكح اليف هلا تبنت كلذ تاناث (1ذاف

 0 "' مد نإ ةقلتيلا ع دهاجي ل نأ م

 « لاعغلا يف فرعي عيجشلا براحا نال
 ةثانغلاتامقوا براجلا !تاراغانعنزا اذا

 ديزل الب راسم الامل طالق | ةراصننا 3ك لطب
 «؛ ةلامم ال دهلا لياكأ قافحتسا

 لع لوشرأأ بوعي له ام اذهو

 ”وردلاب نمتياغ !لعا اوروك وخلا اييهد: لوتن

 (؟ : ١ بونعي ) « ةعونتملا براختلا يف متعقو ام اذا

 مج لَم منيصأ نراقب #ا نيئرطن ني تمل لاقو

 الئاق دازو ( ! : ؟ سرطب ١١ مل ىبوطف ربلا



 ١5١ ةنلابلا ةلطظملا

 جيبسملا عوسإ يف معيطعأ نق“ »+: ىشرلا قلوب

 هلجإلا اولاق. نأ .كب :هظقف ديانا ىنشفت ١ نأ كلل

 يع ل

 مهيلاعتو مهتلشم ءايءاضيان كسي

 تييح. انيصلا "قا ندبكر كلدطأاب كلذ كل

 #4 كتاقيضو كل ذئادش عيج يف يدارال عضخأو

 ةنيتما ىف منك ناوكوسي نا دا

 تككتادبت عيمج ّنا اه ٠ ةليضفلا ىلع ورا

 سوت اني ارم مل |١ .فجويا. لور ةدولكل

 5 باوثو قافحسا

 قيرط اهعا .نكذا ةلزال كلي تا
 «. يراسلا تنوكلملا لأ هدول

 عملا عوض .اهيش. كللعجت ااهنإوا د 5
 نواه سين ىكلتاللاا ركشأو عفا كلير

 « ةافاكلا .ضعب ةئفاكت



 ةيلابلا ةلطظملا 4

 لهي نم نال ءايشالا رقه كل ثاق يف
 0 يل ا 3 لع نم لضفأل ةّدشلا
 7 قيلت نكل َّن و 07 ع يل نأ در اعل

 ء

 0 جل 2 نولكفي مين : 1 ريصلا نوعي .طتسلب :

 لاخلا نيك ةويفصح 3 0 00 وو 0

 «رذع كتله أومدق دحأ مو 7 اذ ُ :ه ن
 ف

 مىثير رطو 05 اكو 00 ال ال 0ك |[

 و

 كلو 00 انءالس نأ نولوني ا 4

 ودرب هلايكفلا- ةنبا ماسك شيل ل وفا
 منال 00 سه 5 هم هورعب كيتا |

 00 0 كنا ذأ 3 نعد نوولغ

 نرثغلا تعامد 0 ٠ ددِعا بسد ةردكاا

 + كواوها الا 5 يلا تاعزانملاو

 8 مكمالس ا دأز  كربد داز الكف



 عك ةيلايلا ةلظملا

 . لاعلا عسب اي كيطعا تسل : < طعأ يالس»
 راتتحاب ورورشل ع ميظعلا ريصلا ؛ عاف الش ْنأ

 أرأ نأ قيزمالانت 8 نم 5 0-3 ماعلا حارفأ

 + هللا ليلخ نوكي نا
 نك ضر لس طالع ياقلا 0
 يوذ 996 ضر ع خوكف السلا ّن | <« 7

 لوي نيئفانملل مالس ِْإ 2 ذأ 8 ةابكلا ةد ارالأ

 يي( 59 : ؛8 عشا 2« (ٍتنرْف

 . ىلاعاا 4 ةبلطل الو َُك 0 مالسلا بمأ اطاف

 ءاه كناعذاب ال لئاذل ءاوهالا كيفكم ةبلطا

 - هيب يذ ١| مكاصلا قيدُقلا مالسلا وه اذهف
8 
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 تسال عج ْن ١ كايالب يف اضيا | ركذت :

 ءافاكأل 53 فوسو' بم رق نع يو ممخ تس اجود

 "م برك أب يواسلا توكلملا 2 خيظع نبأ ابي -



 ةيلاثلا ةلظملا ع

 موب أن رفع قو رارذالا كاله يف ركففا مث

 انزح نالا لم نا نا لكلا الإ كلك ناو 0

 ريغلا مهرج باذعو كلاح فيكف ها

 #* ضان

 لا 1 هيل فاك عصا: قنامج ذل كلتا

 نايزلا: نم ةيثه . عازما - ةدغ لمحت نأ نأ عيطتست

 ِ» ماديج ُْق 1ك لس 0 ١

 سعتلا دسحلا اذه لتتي نم نذا فت الف

 لتق 3 اند (لديلا نك اقف نا 3 طخ" الو

 معن : ماج اي" اكمس#ا و انما اليا قا عيطتسي

 5 هيف ركتفأو هصخحأو 0 اذه نف نفخ

 عيج يق كلت . ءيث الك كايالب عيمج كل نيبنف

 ىلا ةوخا اي اوربصا » : لاوقالا تهب كتاتيض

 1 ءقعب )+بزرقد دف" ببزأا ءيغ ٌّناف براا ءم

 « (17:5 وب )1١ < ةوهشو وه.يضمي ملاعلا
 ااا ااا لل ل ملا



 غطي اج طلا سا تح جس

 | ةيلايلا ةلطظملا

 تنضم اعلا اذه لالا كش لا ال ع ا
 4 ةدشلا

 ء عادخ يفل ماعلا يحي عيج 90

 ىلا نوقودي نيسيدقلا ّنأ ريغ مدعلا ىلع نودفعل
 ال. . ًالجاعت ليخزلا يتب نوبخريو ةيديال ةاسل
 منا ديب ماعلا اذه يف ائيش اوكلي نأ نوديرب
 »« تاواينلا يف اناكرط نورك

 نوعفاديف قيدع تاداضم كلذ عم مهبيصنو
 نولضني ام 'اريثكو :/ريصلا اةحساب للا

 لك "5 | ريغ تاقيضلإاو دئادشلا ن. ةاجنلا
 : نيلئاق لع مي# ن نوةليو. يل ممرمأ نكراب كل

 قباكلا نه ىنع ريعف اغلا كنك نا كاتبا | ١
 «(12:؟؟ ول )< كتئيشم لب يتئيشم نكت ال نكْلو

 نضرالاو ءاسلا يف ماهي لكل
 الإ ةلب دحال ثدحت ال اذلو قاعالا ر اور

10 0 



 ا

 ةيلايلا ةلظملا |

 سما سس

 « ةلداعلا هتبانع ريبادتو هحامسب

 أم فرعتو ءيث لكب ماع كنا بر اي : تلق

 « كلونك يل نكيف كدع انإ ةففاوم - يقفأو

 2 كنا 4 امن انإإ ج ةلداع قس كياكحا َن

 ين كيدي ضرالا يصاقا عيمج ْنال كاذ عف 00

 0 َّقح كدكحو خبرا لداع كلنا ٠

 كلر ,0 ءىث لاك كلاعا عبيج 3 سودقو

 تكلنالاؤكم وان نأ عيطتسي نم. سيلو كتدارال

 طيح ام لكَ رج أو أ ضرالاو انا عناص تنأ

 +« ءايشالا عيمج بر كنا . تاواسلاب

 يئادف تنا كلنال حور كعاتودشا اذان

 نولازي ال نيذلا يئادعا نم ىكذنستسو- ياجنو

 ا لاا ذرو نلأوهش مم ينعأ سفن نودطضي

 ةيدعلا تاقيضلا يف يتيزعتو دئادشلا يف ياهلم

 د بنأجو ةنرح 0 2 قدمت يلا

1 0 



 1 ةنلافأ ةلطما

 ٠ دي>ولا ينصح ةناف ربصأ 0 براي

 عضاورلل و يبيبح كنا رففللو 0 كنا ريصلل تلق

 م يديس كنا

 ايف هفب مككرأب دقو تك ءاخخا 10 سا

 كب 9 ردتب كيبع عيمج عم 52

 وب ةسانب ىه

 وفبت نأ ملأ لسا و مدشانا لب ملاس 1

 غلبت 7 'اننال. ايبايخ نم اةدسن 0 ١

 م 0 عوسي ىلا

 دي نيمأ 1
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 نيطايشلا 51 ند ةماعل جل

 ا

 عسأت ١١ بايكلا

 0 ف
 ىسينكلا 00
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 ةفاك لاعلا تاريخ رافتحا يف

 جورم يف ٠ ءيث يبزوعي الف يناعري 0 0

 يا يضرب 22

 ضرالا تاريخ لكنا ل

 . ريكتي نذا م ىلعف ماعطلاو سابللا ريغ اهانغو

 ريغ ةعم ذخاي الوءزيشإ لك كرب تاس اح

 نفدت نا 'ةيععلا تشعل هند ا ا

 هذه. عيج نع اباسح ؛ يدْؤَيَو ٠ دودلا اهلكاتف

 الياق وا ارينك اهمرقتسا نإ ةرباعلا تاربذما

 سا طف ا ا هل تبهو يقل
 06 ىلا ءاب ,رلأ

 الاون تدظع 1 ئرثأو 5 مفتر.

 4 مودت الو :ةسادق.كلذإ لجأ. نم دادزب آل



 0 ل اتا ا ابابا لبيب سس آذآ أ

 ل د لصنلا |.

 تمقو ىلا مرخم مداخ مام ةناق . 2 ةناريخ

 بواسلا كلافلو قلطملا هير ةطلسل عضاخو

 1 0 يذلا يدبالا مل نأب ا

 ةامدل هلأ هريضي 8 ل ةيلاص هلاعأ :هب حيريل

 دع اعف هل 0 و

 60 يراخ هدو واع ترلا انف ىاتترا'

 4 مىباعتا نيك وألا 8 لداعت ةازامم ءانال

 ديهز لت .لدرع ةيالبالا ةحارلا مويطعل ةناف

 ف ليلكإو ريصق نز»» نع عادلا حرذلاو

 + هلجال اهواقحا ةناهأ 02 نع يدبأ

 نودب ةهناريخ عزوبي نال ذنم هنا لب : ؟

 نامز و نراكم 5 2 و دحأو كل ضعيف شغ

 ا ةباكحا نجعل ءاني « امر تادف لع

 رايخالل ريخ ىلا ءيش لك لّويو . ادبا ةلداعلاو

 لدعب دحاأ شتي كا رارشالل باقعو 7 04



 |ه١ ماعلا تاريد رافنحا يف

 ةمعنلاب هتارقكو ةتيلها مدع نم نكل هللا ماكحا نم

 لع هللا :ليفنبو هيلع دارنا

 #2 5 عيجما

 هنيبات يف لضافالا , ةنالوه ةنبك دحا لاف

 نم ناك يذلا اند نافاس الاب

 أنهيب

 ضعب أ ناك نقو ادع اميل

 معمل

 ىضق !نادادعلا تاي دف قدا اا

 نال 0 000 0 0 تادئاع د1 لاخلا

 ينب ناك ولو . اهنم ائيش ةعم ذخاي نا عطتس لو

 فّرصتلا ندحا ناكل كرس اه مسايا
 « ناسحا يا ه4ب

 رهان ذا نويرسلا ءاريالا كحا نأ ف : ؟

 : هب نيقدحلا هطايض عمس ىلع ًالئاق فته ثوملا
 تكلا منغ مق ىلايح يفرك كتكات 8 3 :ردجأ| و

 4 هميم نأ نآلا ثوهأ

 000000225252522 4 ابءبلبكنشذ >>«



 ا اللا لكلا ١6

 ضرم بسنلإو بسحما يوذ نم نك

 هل م.ي.دخ ءىفاكي نا هيلا نيبلاط ٍ 2 ةداعف

 ام وكلم انما انالوم 1:> :: هلو د

 منا : الئاق كاذ ذا مماجأف 3 نالأ 1 وعل : اذابو

 ع رك 32 كم منللو 1 كئاوفا !(فويلطل 00

 يف يىلزنمو يداقر موك نيأ معا 0 أنأو يسفن

 نفيا دقو لاحما نه ىلع تنال 2 ”اع ةلئالا قه

 لاعلا اذه تاريخ رورغو نالطب ةرخاتملا هتبوت يف
 3 ناخدلاك ةين :اغلأو لا زأ| ةعيرسلا

 ضرالا تاريخ معَ امي 03 نأ يواطف

 ا 2 عال :سأو 3 8 ”لئاضف ِق :عو

 دولا + يوب | مالكلا ١ ذه ةتثب ديعي نأ عسع

 ينضب ري ةرضاملا خو رم يف *يش ين زوعب الف يناعرب

 « <« سودقلا هسا دج
 ل صن و ره سس ها



 اه

 يئانلا لصفلا

 ةيرب ىف ناسالا اهب اش لا

 ةويضا نه

 كر لك لَن اهيا ايي هدحو 0

 27 2 ىتم ١ »+ | مق ند جر

 فل انف 2 رك دق | انصاختو 5 هللا نأ

 يروا ةطساوب مدنلا .دبعلا نيد .نام زل

 سا دفا ةظهأف] انكي نك نانا :ايبنالاو

 نمون نا انيلع بي ان انو 0 ا

 4 هلل مدختو ايا ل ان عبشإ كلا

 اهب توا ١ يتلا لاوفالا 6 0 5 50

 :5 هةيعش صالخ لحج هند ىلا هللا

 نا.س : يتوخا دحال لضافالا ةنبكلا دحا لاق



 يلاثلا لصنلا |04

 <« هللا لعع اهالك

 اواني ليلا راريج رعملا موالح ناك ذا

 رانا ةننع ةيلت 1 انحوب ٍقيفت 5 ةضرف

 00 0 0 1 1 هل لاقو

 00 لكلا مهف : 2 ًالئاق ا 0

 ل تال 3 0 نونيح ملا
 عنو 7 بزمر ىنعم ريمازملا ا تانلكا نم 100

 ةرواعلا الرا ىلاعت هللا نا ناكل ذا 0

 ناعل]ا ةنآماتو رسقلا نا قوزع« نيذلا نيسيدتلا
 « ةفلدخملا

 كئازبجلا سينما وتعلو هللا ةمجر نم نذا ١ لبقاف

 ةعاسملا لك كدعاستو ةئانلا ليزج كيد
 « ةويحما نه 57 يف ةلضاف 2 نكوكتل

 13 ىلع باقلا عجون يمف ىلوالا ةزبخملا 5

 يبف ةيناثلا امإو ٠ ملاعلا اذه يف ّرِشلا نم انلع ّئ



 هه تاي غب ايجي تازبخ سخ يق

 مايقلا نع ميسجا انيناوتو ةيمويلا انتالزب فارتعالا
 ةيزعتلا 5 هزي يوت ةثلاش || ا 2 ليدخل انتابجاوب

 كرف عردتملا ا لو نيو ةالصأ /| ْق 55

 مي ىلع ر لأ 5 هرب يم ةعبارلا اماو.٠ انامل

 كلذ ناك ةاوساهلا نس هان ا
: 00 - 
 «تاوضلا ينل

 0 ذه مي نع كي ىلا 1 نكِيلف

 لأ ىع لازي الو دمت ال 5-0 يذلا برأا

 دب كلل ان لترك

 نطابلا روبلا ةزيح يمن سا اماو

 ةظع يف لماتلاو ةيدبالا ةطبغلا ءاجرب فاطخنالاو

 « هيسبدق عيجو هللا عم لبقملا دجلا

 اهيا ك4 كك ءايييملا ركل ةناناسحاأ م لعو

 يأ تاريذما عاونأ كتمان اوم 0 5 ضم



 ثلاثلا لصنلا 6

 ان ا دج
 هه

 8 ةهعنلاو ةعيبطلا بس

 نلاقلا كلصتلا

 حورلا عم ليك أ ةيرا ُْ

 تسيل اهنا ٠ مهبيذاكا رارشالا يلع ّصق د
 دب < كلتعي رس اناظن

 حابشا كرب“ كا كساوح عيج لفحا

 نأ ناسنالل يبني م ةناتفلا ةلطابلا ناطيشلا

 . ا نأ كيري ال اذا 0 حاد ف كيراح

 لل قيل د ةيدش ا ااداع زوكج الو ةنارخغ نا

 اال ل تبا تيري ءاذاف هيلعو .ىودس دج

 قيد | كيبأق تاأدهنتو كتالص هجوذ قمرا له

 مقار ا نلاف ىلإ كانا ةيترلا ءاولا
 ضرزالا ىلا ناس الل فاطم دسك نأ



 | جورلا

 007-05 [ة راع انيس هلاك حورأ 0 و
 0 عبتأ نأف ل ١ ياكل الو دؤرت هللا 8

 كت 6 اذ ىلع زرخا٠ ا 2 و :

 1 ا تثدجو 0 507 بها 37 نهم

 03 3 5 ْق هل يل عوسإ 0

 كقرط عيج هي هماو عوسي ةيامح بلطإو
 اصع ةباثعو هب عردتت 00 ةلرناع اهذخغاو

 : + ةيا”بزاكا تنيش 0 و ابيع اكو

 الو.ةنظف الو شم مع دل انيانا هزه كدا ال

 9 ا دل ل ةنال اننا لَو لن كلا

 5 ني

 جذسلاو ١ نهض |ودلبا عم ةبيطب مق 0 50000

 نيكاصلا ةبحضحت ليفت امد 00 ١ نوحي ني ذلا

 وارشاد 2 1 00 8 نع أهيف 0 مل

 احح ييييييييييييبييببيييبيبسسس سس بسسس



 و سك

 عبارلا لصنلا 18

 + لاعلا نع اهيف نوذكتي نيذلا

 نيعضأإو :أ باطاو ثاثحابملا بنتجأف

 1 نيبو كك

 ١ لصفلا

 ءاشلا لقلا بانت 3

 0 ا ل

 دئادشلاو عاجوالاو باعئالا ةرثكك ٠ اذاملو
 « هللا نع ياصفتو يب لات يتلا

 اجا ناحل حوت اقم لاو للا اف

 000117 لقا اقلب بزل ناتيناو يوصل لسا
 »2 حورلاب نيعضأاوتما ينيو بولفلا ىرسوتلبا

 00 عاجوالا انبيصت نأ لدعغلا نأ

 0” 1 ارك ةللذن ل زانيجالا و تانادالاب



 | يرتيلا ل نا

 « اهعماطم للقنو

 لطبيف كاياطخو كلئاذر ركذتف ٌترقتحا اذا
 هةغيطاملا تضيموضقم نجا ال كا
 لك نم رب دحا الوسخ (5 نما ا
 ءانألسخا دقني اس اسوأ طخ
 مظع يدبأ تمام سود "نحو ةناف هللا اما

 3 ء يش 13 0 حد نأ ماس

200 
 31-5 هلل ةيس كلخرفوادكلا ش ؛اجر لك عضف

 لجال :نارحالا عج لابحال نيس لك 0
 هللا

 لكو اعيج لاوزلا ةعيرس للاعلا حارفا ّنا
 ا 5507 ديكو تاياغ ءوامم هحدم

 +« راقتح او ي نأ بجو ة سلو أعم اهباقع له

 اهلبق نه لصح ةلئاط ةورث اذ ناك نم



 ارلا لصفلا ٠]

 يفنكي نأ فرع نمو. موك)او قاقلا 55 ل

 م. ىظع لاب :ةخارب ف ناك ليلنلاب

 ةبحي ال. نمو ص فش وهف هللا مدخي نم

 تاقواذملا يف ةءاجر ]هني :نمو هل ةيش لك دتقيف

 أ ةلداساب هلأ اطعارتةناف» ثا ةقاينل و

 ل نازل قاقاك<ةيرلا تار قوكب "نان ىادط

 أنآ امإو » : لوسرلا ساوب عم ارورثتي لوو
 عمملا عوسي انديس بيلصب 9 اا

 بلص اًضيا انإو يل ماعلا بلد هتوج نم يذلا
 با012 +7 الغز: ماعلا

 للكل سل نع لاننا كرتس 3 اج

 يونشل نال الكلا عرش >+ نا ينك ق ب تاما

 را ةةعللذا ىو 6:1 كان ا ع

 1 ةكلان اينجت برش وب لكالطلا» يبدي تالا 1 1

 اليوط ماني نا ينشب ٠ موصيو لغتشي نأ ديرب



 ا جذاسلا تمهارإ ١ ةعاط ْ

 3 نك

1 

 أ يوتشل .٠ 71 6 لادحا ا هنأ 4 هريبغ

 كدا أ يتشسل . اذ موي ن نأ

 حالضا ادج يدش 0 ليعلم ريس كل كير

 .٠ كي دم حالصا كما 5 0 رهو سا انا عب

 ُ اذا ةرصنل او اندم 6 01 وه نش

 ةليضنلا 2 كَم مثل ن 3 5 ١ صئافلا نكد ند ُ اطضبإ

 5 نيرادلا ١ الك 2 ا نوحي اذهف

 اذا لصفلا

 عيضولا جذاسلا بهارلا ةعاط يف

 مالك ملكتي عبطملا ناسنالا > : ريكحا لاف
 +1 ا ا

 رهني ةطاسبب عيطي نم نال! كلذ فيكو

 هروغ ةدارا عضاوتب عبشيل ةندارأ ل«و ةئاذ

11 0 



 نيا لصتلا ا

 نا املفع احلف 1 نأ ناش نهد اذهو

 ريضلا ةعداع 0 عيطملا ناف اذلو ع

 1 را تدل 0 ٠ 2 ٠ هلق 6 ديرو

 عوضوم هاجر نال ثوملا ىشخي دوعإ "لف هب

 ديرب هلو نوح 00 عضخ هل يذلا هللا ع

 +« ثاملا ىبَ- 3 نأ

 ةعاطو ةطاسبب ةعوذصملا ةحلاصلا لاعالا نأ :

 + اقاتمثسا اهو امإ قونتو اًذج هللا رسل
 ان 551 1 وا ارامل عطبو عضخ 2

 7 ال يذلا ةاالبلا رعذب و 5 ةنود 7 1

 ققارقلا ةموأةمو ا :ايصعلا 1 انقوسي

 بضغلا ابلاغ ىناتي لئاذرلا كه نمو . ةظالفنب
1 

 نيب 0000 ةنر . ١ رورشو ت اعلا كاش

 "فاد كاسل الو هلأ ةقرخللا
 انإءب ١ عضإ لأ ليزمملا 0 تر ١ نا



 ةعاطلا ىلا اهيج اتوعدي كلذ فراح
 عيدو يناف ينم |وهعت *.: انل لوقيو ةطيسبلا
 + < بانلا عضاوتمو

 هللا لجا نه ةريظن عيطي يذلا ناسنالا

 ّنا ٠ ةياغلا يس ةّرسيو ميركت مفعا هللا مركب

 ريغستو دعت انتاوذ ءاتللا نم الخل ىلا لالا
 ةعيرس  ةعاطب اهانلمع اذإو اقدح لإ دل

 ولو ةياغلا ل ةيهشا لافت يدل كل
 يتلا مدؤحلا نفع نر امناذ يف تناك

 +« ةوخالا حالصل ةبحلا باب نه 1 ُ
 لساكتي الو رخآتي ال يتيتحا عبطملا ّنا :

 دف لع 15 0 3 هأر: لب مفتي 0

 00 0 ءاوسف ٠ هلا را 8 0

 1 3 جر وأ ل د ارق و 0 يسم



 0 لي 1

 0 5 ةعاذللا ةليضن ةطساوب هتاذازغسا

 للتو د دهزتو ؛ هنأ لب 0 ه4يسفخلا رغاذ نأ مالسلاو

 هبأق 03 ندو رطاخ 2 طب 50 هلل عضخو
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 ٠ 4 ىلاعت 4 نيحو تثقو 01 2 4سفنو

 سودرفلا تلا كل ارنا 0

 ّ ا يع اودعتبأ 0 نبطاييشلا اهيا مئثأو

 كبل اهيا ءوالنسأو ءايبنالاو ا اهيا هيافلإ

 نوفرأعملإو 7 دهشلا اهيا هلجال | وعرضت 00 .٠

 لا لمأ ارالأو قا مك أهنيا ديا ند تاون

 اي ادي مننا هيلا اىذه اوله . تافيفعلا
 كن

 سأ سفن ًاولوفَم ها هتاوخأو جيسملا ةي

 لي "6 اهرذخ عئاط جذأس عضأوخم 107

 و و . 0 اهدسج نم اهجورخ



 5006: ض سس تلك ل ل سي بس بيسي يس سس يي سي نص بي

 | بتياضلا تان لا

 م نهأو ءاجر : ميسملا 00 مالس ٌِك جراسا

 ادت 0 || م 2 رخالا مودلا يق كعشل

 4 0 يدبالا دجلا حارفا

 ا  يج  عسم

 ل بيلصلا تامالع_ ثالث ف

 0 52 ا بح »4 ماك كباق لق يعض <

 لل

 هع تمم اصلأ ةمالع مسرأو يش 0 1

 . يذملا لابه ةلابق كليات نس دل ا
 هو رفا ءاولو صالخما قيرظ وه ييلص 3

 : / 5 : : ١

 فرات ىلع نين دفا بس كلل ٌةمالع ذأ مسرأف

 رهغتا كيعارذو كفو كياق ىلع : ةداخ عضاوم



 كاك كك

 نسداتلا لدنلا 1
 ا سام

 ةعاس اراكفا ركتنت ال كك ىلع ١ 7 رأ

 ىكليلق 0 كيلا نان ١ هللا اًماد ركذعت ا
 ناز داتا ف: كيح ى 3 ومو 2 ص

 »244 0 عمو

 ة1ك 0 ال دكا كف ىلع أ

 ع ةدج كلاوفا كك ف ا ةفيفخ يف

 ن0 متخأو

 ة>دهل يقسم هللا م يي ا 2 ةعفان

 ال نيب

 كعباصاو كيديو 8 لعوابلا تح متخأو

 لاعا 8 لب ارم ايش لمعت ال يل اضبا

 كلذ 1 ع هللا 576 22 ا ىوذنلا

 +« هايأ ادا حو

 ” الل يفر الد ةيضابو نذل كيفاق:

 انك . ةيوصملا !كنايح !ل كتف, تيك اعج

 ءجسلا عوسي مالال ةتباط. ثالثلا سّدنملا بيلصلا



 !/ بياصلا“تناالع زل

 براجتلا عارنا لك بلا عر 00
 لصتقت داكت ال كلناف ٠ "تا 3 ٍِي أ |

 هءنم ف لهي ناطيشلاو ا 3 - 6

 هب. 4ةيللتو دوش يل هلع وحخو

 0 5 لابت الو هيعاسم عيمج ىلا تغتلذ الف

 أو عوسبب كثغتسإو لحال كراثدسا اهرتنخا

 1 0 مرر ىلا ٠ .لاو تملصلا يالغلا

 5 انام ابنك كباو 2 و .كيلصلا تحن يلا

 نا بلطإو بيلصلا نع دعتبم ريغ اهعجوب اهايا

 ضرالا ند ا ىلع مردو 0 ٠ تثوكو 5

 ا ةيرهدلا كالا ١ امهعم لخدتل



١14 

 1 ىلع ةففشلاو عجوتلا ُْق

 ةعاد دو. 5 نكيلف ءيش لك ل أمقو د

 ا يطخأ ا ّنا كلذو ضعبل مكضعب

 مكايرلا : 2 «قفورطبأ د ا

 ا م اعتق هامل دا :تيدحاذل
 11 كلشي هنا لمت منا ةهننا فرو .دحا سيلك
 ةعاسم ىلا جام امناكو يع ل اس ابا ئوتللا

 ءاجحر اونوحف > زشلا عركنو ريما ىلا قوتن ايجي

 رع ةيرااولل) ؟يرضت وه ايا

 يسنل وأ نع اع خاودلا هد نم رذحأ

 ةذيلع كني ىذلا :ضيرملا حر# وا دقفت 3

1 
 98 ١

 لوي 5 »> ةنونيدلا ىلع ةهحرلا 0 5 00 ا عر 8



 01 ةانمكلا ىلع ةقفشلا يف

 ف اذهو ) 1 3 07 بوثعلإ ١ 0 || بوذعي

 لضافلا نهاكلا نارولف بالا نيني ةياعل 0

 اراك ةهحرلاب تدلع يلا > : هأوتب هه عب دولا

 ىلع بم قس اذه ةمالكر تانرظاو فلا
 : 0 5-5 هيلع

 كبيرفو كاخا اهب لماع اهني اعملاب :

 . لداع اعف كلا كليو 8 أي كلماأعي

 فيعطلا .كليخالل رزان للسل

 علب اك عيفملا :حوسيل .ةعتلصتءاناخا كد

 501 0 رأقوب مدخي 5

 نسح يف كلابو كردوح لس نذا غرفأف

 هلو هللا 5 ةأمعا ريخ لق هج - كلذقَو لاعتسا

 نه اما كلام نك تالا نا
 وكلا: ةويحاقا نوكلا : .: اخت اشيدلأ+ قي هقيف

 « ايها يللا ل را



 عباساا لصنلا 82

 #0و أ حم تاركا هله عيد ل ى جم

 ىلا كال م أعفترم لجو 08 هيلا تدعص

 ظ الصنم كلشننب قعاو كدت لا 1 يو ل

 2 57 [طوقس لظومي كلا ذا د كريغ لع اهأبا

 نه ةماتكلا بجو تساو 2 رسلو ٠ 1 كققتو

 ءارغاب ةنرمضا يذلا كرابكتسإو كباق عافترا لجا

 9 000 كنع بنت و 1 تك نأ ضوع ناطيشلا

 ادساف هيدا ون رك واكبت عم نم نال

 3 ا د و هلل ١١ نيعا يف 5

 ه.نيع ف 2 ا اعظإ 7 نوكي ن : .انإو

 انعضلا لع توفق ءارتنلا لع ايحر عيمل امداخ
 نيطتاس 1 اذه يل دير سوا كاملا بات

 راد نم ىلا ا ذهيف لاني اكانتف .نيخترال (ىشم

 ا داماس اهلا قو مطرف كربلا

 ل ااا اياد سسشسات- 9|



 نكاعلا لصفلا

 حاصلا للا ىلع ةرباثملا

 « يعم |اوربسإو انهاه |وثكما»

 هباهذ نيح كيمالل | عوس ايو كلا اذه
 ناخد نذل بلع 9 ترج ضاخلا لحم ىلا

 اهمسيو لاوقالا كه لاب نأ ةيوخا وأ اريد
 هأ لوثب ميسملا عوسإ ّنأك هيلا

 براجتلل بهاتو لض صارو ان
 ريسلا يف الاغم ك كاريغلو كل تيطعا .دق ينا ةلبقملا

 كدصاتم هل تبثلو يله عنصل يل ةواصلاو

 ةلاذف ىبتملا ىلآ تشب سيلا ا
 ا صاخي

 ,عاياست ّنأ ديب .ةرينك نيكاضلا تراغ نا

 تافاكملا يزاوت ال راربالا عاجوا عبمجو ةرفإو اضنإ



 نءانلا لحنفلا 26

0 

 سأل |, لماعلا كيا ةرمل هلا

 .٠ 0 1 ضو باث“ 8 ب كن داع 3 5

 براجتو 4 46 ند 2 ا لجرال ىلوط

 اقوذش أانخل 3 مطار 3 5 زيصبأ ةنأنف هريغ

 « دحال 00 ريغ انيطل 327

 تح

 ل 5

 22 كحق و ضعبلا ٍطوتس ند“ تح

 11 :تاحمأأ 2 51 - 518 3 د ماع دا
 ا

0 

 هللأ | ان نعام ل ا! الهلا صوتو الد اع 0

 ةمواقمو تابثلاو مايقلا ا ع 1 4 ماد

 ىلع ىوآن ىلاعت هت دعاسم انكلو انلئاذرو انئادعا

 1 3 07-2 ٠6 : ١
 +« لكك موادنو ءىدتبت نأ يأ ءيش 0

 ا نانا :طظيلا اك ةلياذ نع ل 2
 مسلم

 طقس دقو ك6 كيذا رع ةَء درأأ حو ىلاعت

 غرم أرووتنم وو ابواغم سودرذلا 2 كوالا 0



 ان

 دف لاصلا للملا ىلع ةربانملا يف

 اهنفتل ةيربلا يف نكلم ةيليناردلالا ةلالاو را
 1 | ل . 9 2-0

 موس يسأو عوسب ةبهتل 7 دوجو 8 تيد

 0 ند ند أءاستي ا اويطخو اوان ةظعاوم

 هلو 1 ميه ارأو موتكسأو فلظلو ونسي 7

 أوم ل نأ لل ايكيا لطب هل نأ ماض

 ماع اضعب موضع 7 -5 عضاوتب 5 ري

 را و
2 

+ 2-6 

 ' ١
 أنيطعي نأ مس عودسب اال ىسعف

1 52500 



0 

 0 دعلا دياكم عاونا يف

 50 نع برهيف ناطيشلا |وموأق »

 56 و نامالاب ؟ كلذ 1

 ةامللا لففو موصلاو ربسلاب ؟ ةولسا| يابو

 دك المانلاو ةسادنملا# تء[رتلاب وب: .لأللا "الص
 ٠ ةجاذسلاو تا .ب ةقهل وت رنانلابوأ ا ةعزؤلا

 | ةلظابلا تي داحالا ىرع داعتبالاو تركسلابو
 جوتلاتو»لاعلا ءاضوتفا نع ةاعتبالاو التالابو
 | ةلماكلا ةعاطلابو . ءادعالا لجال ةولصلاو ىنازحل
 | اءاهشب لئاذرلا ةبراعمبو . لودملا ريغلا ربصلاو
 ملاملاب نارفكلاو لئاضنلا عيج هل تابنلإو

 3 ايلغلإو حدأإو ع رحلا 0

 ا
 1 ومده لع تأ 5 هيه مواد 0 ها مط راب 0



 لاا _ 2222_2262 2 2 2 0 تش ل تم شم كه شت

 م ىنيما نذل ةياكم 3
 بس سس ل

 رسإ اماضايرو ولا لاعا ةيشب لعو را

 #4 ةودب ناطيشلا موأقيو ع هلل

 ةريثك دباس لا 0 ل *.أ

 كثتيع مهنلتيو مينو ة مز نابه رأأ ع بر

 اك هخانق نم 0 ا 02 + هنأ

 + دجَو يزل اند وأ ةغيظو ةيأ

 عوس ىلا خارصلاو هللا ىلا ءاجتلالاب انيلع
 انيمفيو ..اًماذ ان دعاس 0 كيسي ءاكبلاو

 كايا
 « يدبالا ينحت مالسلا ثرح هّرقم ىل ١ راطخالا

 و لعل فأصاب ةيعلا أندوقن

 عينص لنعا أمو نسحأ 0 يرءش ع 20

 نع ضرعبو ةيضرالا ءايشالا عيج كرتي نم
 رومأ نع 7 يعل 5 ىاخأ 2 شنو طفلا ا

 نمد سرد .ةرفاق كوسا هو عفنأ 5 ايو. ماعلا

 ل ل ل ل راس سس ل ا ل



 2-0-0-5 يا مما ل لل ل

 عمانلا لصفلا 78
 يبي بم بسبب بسبب ب بس بسسس

1 1 11 1 1 
 2 | 0 ةأيح لمأت ِى مم 0 ضودرأب

 ةصيوغلإو ةبيرغلا ثحابملا لك بنتو همآلاو

 ل ةنطابلا 007-0 هللا نع هان يملأ

 4 1 ةيقاوع يف راكتفالا 2

 عوشإ ةلدماب» عروب .يددقي نء نا. :يرهل
 ماظعلا قرع نعال دعلو عضاوتلا ّق 0

 01 نينا كحك فيعب ول اهنم اب ماه ةّحرلا
2 

 5 0 الإ ةحازق بسد ناطيشلا

 تاذلملاو تاماركل جملا ممل معدن

 مظعا يف ايدايتعا م جذسلاو ءارذنلا ّن أ

 نيلاسب 010 ميم ..| 1 هللا 4 ازخا هنأ دلو نم ندأ

 اذنلا ةقجلا ىو ودهاشإ ذا منال رطخ لك نم

 بتارأا يف م[ باسل مىةافرو 0 ينور
 ع 0 |

 لئاسوب اهبل غوابلا نواواجيو مويضمام نويمتشيإ

 اب ةزئاج
 اا'إ>|> يي بطشطشلللييللشلاب_ سلسله.



 02 اهل هان تل مس لا علا
 ا ةلاصلا | ةدارألا سا يق

 كلذ فال لودي ريسملا جوس 0 ريع

 م اندم أوعيل : إو ١ فال نهب لضفا املعت انفعيو

 لع انزع « اوزاكت ال . نيكاسلل ةوطعإو
 3 00 لب ليي ءيث 8 فيلا ضر
 »د دبالا ىلا مودل رح 0-1 3 ُُ اروتك

 جيسملا عود عبلاو ماعلا نم نذإ يل

 كيداف عم ثأ اوايسلا لخدتو ميجا ن - يل

 ع ىيحلا

 م هبه مس

 رشاعلا لصفلا

 ودعلا عفدل ةحلاصلا ةدارالا سرت يف
 ُظ 5 و

 فوخ ند ىنخنالف 7-00 كلل د 2 سرتلاك»

 + ( 1 0 )«ر اهلا ْ ريطي ا نم الوليللا

 ةويحاو قإو قيرطلا وه عودإ برأ نأ

13 0 



 001212122 يللا يي يمي اا 001 0 ]0#7ة#|0ز0ز0ز00|0

 رشاعلا لصنلا ١

 نع كعم نوكي وهو ةكمإو ةّونلإو صالخمإو

 كليتارتو كناءارق عبج فو كلاش نعو كنيب
 روبحو حرفي هللا خباش ىلع ارباث. مودت يل

 هاجت عينملا كلنضحو كسراحو كنوغ وه نوكيو
 +« ةريرشلا كئادعأ عيج

 ان ةماكقاكا ناعوت لاوتشرلا قلو ملأت

 هس الع قر ركع
 كلا ةيحاف 1 ىدعلا ىنيتاأل نا بيزا

 تددزا ىلاعن هلل ابح تدز اذك كال عوسب
 »+ ّردلأ نه. كفَوخ لأنو 1 ىلل اراقتحا

 كو ناطيشلا الو ثول فاختال هلا ةيم نأ

 يف ةعئاصلا ةدارالا عردب نذا مصنعاف ٠ ما

 « ةايحو ودعلا فوانغ لطبتف هللا ةبحت
 ظنحتلو رشلا مزكت :ةحاضلا "ةدارالا نا ؛ ؟

 قصرت الو 0 كرفت او ارعسو ردق ىلإ اء مثالا نعم



 45 ةلاصلا ةدارالا سرت يف

 ذك قيال نير برو ركملاب
 ب هتاداولا تكلا هل

 بنو هللا 0 ةضابصلا. ةذارالا نا

 مأو دلا. : لعب بلطتو ا ل دعلاو قدر 501 حالصلا

 لوفر /اض لمع لك يف نهاط ةينب هللا ةمارك
 ىلع 3 ام ناتو ناك 15 يقو نسح

 دي ضرالا

 ببرذلا عم حرفت ةحاصلا ةدازالا خالق
 ف -مدعاسو" :هرهن 81ه زو هحالصب

 اع نأ رفغلو ة هالو نارفغ هل بلطتو هتاجايتحا

 دشرتو ماقسالا يوذو ىخرملا ىلع 0 اهيلا
 :. و. ةكاص :تاروشك نيلاَضلا

 بصن هللا لمت ةلماكلا ةظانضلا' :ذازألا نأ
 اهراكفإو اهاعا عيج يف بلطن الو اًماد اهينيع
 مل بانقلاب ٌبحتو ىلاعت هتّزسه ىوس ةحاصلا



 رشاعلا لصنلا < 156

 اماذب اعيرس رثكتو اهحاجت ناك ريغلا حاجت

 دعب أم 100 1 ذلا بنتتو حدملا رقتحت

 « عضاوتلا يف اهتداحس لدجتو الطاب اف

 ريفحا ضيرألا نيكسملا زيزعلا خالا 5 ١

 نأ كيرلا عجول او د 5 ىف و عاالتم تنازل

 نيسيدنلا عمو باصلاب جيسملا 3 عم كاذ ذا

 ومذت- الب و زيصب لفقحاف .. ن روحا , لالسلاب

 ردك لترا دق ذل زلنا ذل: فينا كلل
 *ث 0 نك نيثك بظل حرب

 ةريسيلا ةفينختا تاخيئوتلا لياقلا ىلع لمتحإو

 ةياغ يف تابرض لائحا عيظتست ال ذا ةياغلا يف

 نه مسملا عوسب ذهل لما .:لفبلاو .ةدشلا

 ]كا نوثاعي :تايلاغلل: اف ؛ةليانلا- ثاناضملا
 م لاعلا لجال اهنم دشإو

 اللا ربصلا» دعب :كناوث نيك "ناو كايا



 1١ ةكاصلا ةدارالا سرت يف
 م اي سسسس  مايحسم ممصسسما

 توكأ.م 2- نأ املا 07 ةعاس 0 ْق ردنفن

 « عروب ىلاعت هل كدايقناب يدبالا دجنإو هلل
 كلئازا ! عضف دنا دشلاو عاجوالا كلتهد اذا

 لاقثالا عينج لايوعا ١ كلل زديقيق ميسللا 4 ١

 وب كِلع قيضن ىلإ ظ

 نزح ةبيصي الو ايجي ماعلا اذه يف دحا سيل 1
 الب ءامسلا تحن دحا سيلو اج :يف وأ سفن يف
 بيلصو لفت هتاذل | وه. لك. جي 000
 3 | لفتشا ءاوسو ةريغ عم وأ نحو ناك هاو
 +« لغتشي

 ليج ٍربص نمو هللا ةمث نم انل دب الف
 2 نيرتك ماضل ةداراللا نانركي 3 انطاب
 «ىلأ ءلارورغو دسجلا ل انزوؤودلا لابن هب عفدت

 ا عودا ةهلساب هللا مداخ ا عردت

 كسلا لع 00 نيمأ لسأب ي داج داهبج اهب



 | رهمع يدامحتا لكفلا 1

 عوسي برلا نال كنايح نوكت نا بحي !ذكفو

 ةبيلص لوهلف يع بشل نأ دارا ند 1 لاف كيس

 دبا

 +« يلودلم ىلأ < ينعبتيو

 خلاص .لع لكب هللا ةجست يف

 » درا سان ا زكر 2

 ' ماعلا طمعا, لق لع اوال علو قط نوأ جوك: قيم
 هك < هل نقلا دا 2

 لمعت و ل ردقن مْ هللا عن نود كنا

 ا ع ل لكتو ىدديلا نا ةردنلا الو اكاضا الغ



 ع ملاص لع لكب هللا ةجست يف

 +« ةليضنلاو ةمأةخسالإو حالصلا للاكل نم ناكل

 يا تباع الاوب انك نع نذا ندعبمف

 لماتلاو  ةعيضولا .ةواصلا» لع ٌنابننلو ٠ لطابلا

 خول جباستلا لد ركشلا ٌلاعفأو عرولا

 ِ* عاطقن

 ىو باقلا ةرابط ىلا ناسنالا غلبي فيك : ؟

 دو ظذحاو ةلاطا بأ 0 عمسأ ! ه:حار
1 

 روما ةيأ له

 1 []0 ه5 0 < رينا عنصأو ودل نع لو 2

 كلئاساو 4ع 0 تالا نه كيلق 00

 ةمّردلا 1 نهد نر ديو ةرضملا لاوفالا نك

 ةمحرو برأا ند ا لا يذلا لجرلا اذوه

 رع < هصالخ هلل ند

 هب هىذتو زيخلا ين 'ركئفاف
 حاض ريض ةمالس 2 كنايح ايف

 ع اد ةعنصأو

4 



 ردع ينادلا_لففلا 44

 عادو رعضاأوتم رحاص ناسنا لكل مالسلا

 ناسنا لكأ لبولا ٠ ثوملا ىتح عئاط ٍدهاز طيس

 ٠ عئاط رغ زيك كاد عداخ ,عاظ رورش

 9ع ةسفل رضي الغم ادم رضا “ال 4هنأق

 مدي همهم دم

 ذاكلا لصفلا

 | عسب هرابأ باجتاو. لطايلا. دحجلا ةليذر ُْي

 ُ او راكتست ٍِل ع 0 ا عيضولا لاق

 الط اب رققفن ال ريتا دامرلإو ثارتلا اهيا ايف

 ذخ نكت لفل ةقزن كلا كلم ال ضاع ئركت أ وأ

 : وي طقس وأ

 آل > ب ةييفو نر ؛لهال .لوسزلا سلوي لاف
 اوريضا لب ةرامخا كل ينبني ام قوف اىرمضت

 2 ا الغل مالا أو را الو « <« عرولاب



 4 لطابلا كارلا هلي ذا يف

 < رذلا

 و ين ةكئالم نيريكتملا موأب 10

 نورتو مسن ىلع نود.*لو نوعفنر# 1 ارش

 ظ « مى:اىذب

 م ال ايضافق بضصنت ءاب وما نأ ل ذر دحإو

 نءعرادو نييبلاعلاو نابهرلل نيسوورملاو ءاسورل

 نياق للا اذه ًالجاع تتاتسنت للعم 20 0 ||

 ضاربالاو نيعمولإو نيخنعلا ددهتتو ناسنالا
 هب نيردتقملاو ءايلعلاو نبقي دضلا]

 اذه ٍةفعب رذقأي نا ردقي ناسنا يا :؟
 56 سند 5 نأ امي هنأ ثيحي ابهظع

 دع دمخأ الإ

 كدحوو سود ك لحو 5 :| يشأ عود أهف

 ةكيالملا عع لهف 5 امو ركلا قوذ لاعتم د بر

 . روهدلا يذ.د يي ماةوثو م 5 لنئاسا دنلاو



 0 5 < ريفاو ور واكل 3 ا لع ١ كيلاف

 3 50 00 انها ريصأ | ل >» 0 1

 كلب ذيع ٍ 3 ويح يش ع دكا 1 يئاذ 3

 ةحرو 58 ا ييع رع الو ذر اذيينجو

 د ةياك) هل أو نالأ كيسيانك عج ماما 8 قايليأ

 مههسن- هيبه لس ا

 رفع اكلافلا علضنلا

 ردد د نلحل راذألا يررح ف

 ا ا الط قي ضني يذلا وزتك دف د
 * < يل نيطيملا نم يىلذتنا

 اا دما نة وصلا قم نوعا ديال
 | كيو ناشر لك[ ؤةنهاطإ ]و قابلا ىف كينيا

 اا دامبلا تيتو ةزوك اورنج ءلاعلا !فوينرال



 ١117 ةيليطا نارشإلا| تور ق

 ا ِق 97 ةحسازا! تمل املا اكلو 000

 ماكحإو ماعلا رورش عيب يخي نأ -
 هدحو هللا ريغ كلذ عيطةسإ نم 2 ةيفخأ هل

 م 0 رصتنملا روبضلاو يوقلا, لداعلا كاكا

 «رارشالاو رارإلا ىلع ٌةراطمإو ةراونا ضيفملاو رشبلا
 مسي الو ٠ هئوضو ةترارح نه *ىخي نم سبأ

 انيع > هيدي نيب نم بزويا وأ ةتنونيد نه لكل

 5 رايخ و رارشالا ن ابقرت 16 3 برأا

 معن يفور لاقال)

 يف برلا ىلا يانبع » : ينلا دواد عم لتف

 ( 16:15 زم هلدر وف فلا نشا ايد نعم هلال نيح لك

 تكشرإل ينرصن برأا ْنا الوأ > : الثا فضأو

 هاتر ميما يف لحت. ن . | ىسفن

 رحااو نشغل ند ماس نأ دير“ كما نأ .٠ 0 1 0

 ناسنا يف كنءالسو كءاجر عضن الف بارطضالإو



 14 نشع داش لصنفلا

 دلل هال ع : ادي وبار ءايملا قئالخ نه ةقاخ ْ وأ

 يبانحملا ريغلا يدبالا يقينا حا أ يف ال -

 فب د مدعلا ند ء يش لك قلخ يذلا حالصلا ُْق

 وي 4٠ يَ ةلادعب ٠ يش لك“

 تع مبارلا ”لضفلا
 رارشالا ٌرشو رارالا يف

 يجنتسملا لعو نيحاصلا ىلع كل كل :اريخ "مولا 2

 < باقلا

 كلءاما كل يذلا ندر ا يبوط بر ْ

 هلأ صولخو ةطاسبلا نسم كلبلطي او ةراربب

 0س فو يش لك لبق دصقب يذلا لجرلل يوط

 8-1 كتماركو كدجمو كدح لاعاد 0

 نه * يشب صنخب الو يف ب ْق كتدار ارال عضخيو



 ببي ب يي يب بيبي بي بم

 114 نارشالا ل را
 يس _ ل ل للا

 3 7 ةينَق ُْق تغري الو هلاحا

 ناك لك يفو ائا اد كبلق يف عوسي نكيل
 ةيا مإو دلا لع 0 نيك ةحاولا بعتلا قو

 ا 1 ءاهر الب حاص لع لكل راملاو الأ

 « عيضولا هللا مداخم يلب 31
 ذل راما مناف نازدالا' كلزك" ديل

 هللا فر نواعجي الو < جبرأا هر

 + منو وأف 2 ىلاعت 8 هع الو

 افلا عاونا لك مهنيب : معيب دجوي اذا
 3 دسلاو ءايربكلاو تافلاخلإو تارجاشملاو

 منوع بف

 ل نيذزلا رارشالا ةأرح 1 مئالأو 0

 جذسلاو نيكاصلا 0 0 0 59-

 نيحاطلل اياوعو نياصلل ١| اهو : كلذ ْق نأ 5-0

 غلبب او ها ضف 2 رايخالا 5 اضبا كِلَذَبو

 دي مرور ىيتام تاركا



 عم ةليضفلا قع تكتثن نأ بر ٍ رحل

 يق عقار لام 0 ا نباتا

 ه-هجهللب

 0 سدأ ا لصنلا

 رشبلا صالخل .ناطيخغلا دسح يف

 < ناطيشلا نسحب ماعلا لذد ثوملا ناد

 ساحل! نينا ؟ةئاؤلا نافلإو تاموصفملا نأ

 سانل ا وان عوج راظرعلل اهو. ةعلا» قم !كلودت

 ءانبأ عبج ناطاسو تاملظلا سيئرو فتبيعللا

 ماذخ نآللاىلاقلقبو ترعب ال اززنال ةناف ءايربكلا

556 

 0 لا 4:4 هيتفعتلا عرز هنا

 نيبو ٠ سودرغلا يف ناسنالاو هللا نيب_قاقشنالا

 يذلا وهو .ةئيطخما ىلا اهلاتسا نيذللا ءاوحو مدا



 5 نام ا

 لو هاتقو هيخا نع لاصننالا ىلا ئريئاق واش

 « بوعي هيخأ ضغب ن2

 ماعلا يف موب 4 1 ما ةازحأ هناا[
 .:نايضسلل# وجب / مر 00 ,لسفيل

 ءاملعلا نيبو 1 ٌ 5 1 نيبو ناي «ملاعلاو

 * ءاينغالاو ءاكما نيبو ءالهجلاو

 1 ناك اربكتم ناسنا 000 هي ةضغب نأ
 و

 3 ايد ني 0 07 2 ا أاعيضو

 را اسيئر . كا “5 * اناث را انيث .اهف
 افرام ا 5-5 :تلفانينلا ريغ.و | رارفاسم اسوا

 وأ اقودص لاي وأ 17 هدمأل ٠ نافعا ١ ا

 نوئماص مثريغ 5501 و م ِء الوهف . ابر

 لبرج 3 الذأب ناطيشلا مخ وع نواطو

 سيئر ربهق يذلا جنا عوسي انبر ضتربلف
 ا ا

 يا

و
1
 

| 



 ااا:
000006060202020 

 رشع الل لصفلا ارث

 ميركلا ههذب هيدي نم انادتفاو كاومت ماعلا اذه

 »ءنيمأ انامل نع ١ ىدأ ّ ة اناا نأ

 رع او اميثف لصفلا

 ) لئاذرلا أ طيني كفر عبحا عود ةولس| يف

 ع ةمواقملا ىلع اوردقتل داك ىلا جالب لو سيلا >

 سسفا ) ءيش لك يف نيلماك |وةبثثو ريرشلا مويلا

 ' ملك كلانف ىلا ىلإ تيبش نيل 0553

 عطقو ا نق ءيش يف ا كحأ] انام ذأ

 أع الغفخ مدا“ نضيتيلو_ الجت مدنيا "ملا

 هب ناك ايم فنا 0 1000

 أهجان < ندا (ةنيا صورو هب نانو اب

 ةعياو 1 ا العلا دل ناقيبالا يسب

 بااغلإو ةليزج تافاقحتماب بئاغلاو انم دهاجلا



 ةيسسسسس ل

 لارا 0 عوسإ ةولس| ِق

 #4 1-8 اذه 0 ديبالا حارفأب ل

 هللا تركلم انا ولن صاخلا ناك امل اذلو

 برقأ دقق: !ن وبوت > : مم لاق ميلا راثتح

ص لاكع دا ًالثاق دانو » هللا كرمك
 ءوأوه ا

 دي( م: ا ١ » كنوضح قف ا ضئاف 0

0 تسيل انتي دج ةدلس :١ املا
 ا 

 ةمعا لاعاو بهاوملا يو 0 طا 37 أم

و عومدلاو تالم اعلا او عضاوتلا مدع
 اذاف . ماوضالا

 نودم) دل عمو مرهو مدد مسأب ةدابهب اهو

ذ ند ةولسإ ةبأثو ةسدنملا ءامسالا نه انل. دن
 #« تمش

 كفياصلاب كسي عيضولا نيكسملا هللا مداخ ّنا

 حور آو ةب راو راد هاسملا
 - ةيركلا ةهيلا

 هتركاذ نس ةموسر اا جيلا 0 تاحارد

 0 نيللعلا :بتكورلطمملا باكا ا

 تانبهرلا .تنيناوقو نيينوناثلا :موعرو .ةينوناتل
 #  ب 00

197 0 



 ردع ةيرسداعنلالففلات 50

 يب ةاثءاو نيعضاوتملا ةأيحو نيعّروتملا تاولصو

 +« ةضف نم ةحلسا اهئاف ةعاطلا
 ءادبشلا داهج يبف ذالوفلاو سامنلا ةطسا امإو

 نابالا ةدك لجا نم ةيدشلا مهتابا ذعو يدلل

 جيسملا عودسإ مسا مظعلو ةلطابلا مانصالا مدرو

 0 ار وشو هنناونلا عيج قوق ةعفرو بولصملا

 +« ءاسلا سوء“ قوذو

 ماودالاو حوسملا يبف ديدما ة لسا اما

 اوبقاعيل نويئاتلا . هعرتخم يلا . ةفاشلا 0
 ثتاواصلا ةرثكو ليطتسملا ربسلاو مداسجا اهب
 رحو ردع صالخ لع ةيوسنملا عّرلبا عومدلا أو

 ةايزملا دسحلا عاجوا رئاسو ءاعشلا دربو ظيفلا
 + انع ناطيشلا مهسا ٌبذو ادلئاذر عمنل ةئافلا

 يف ثادو كلاو !نك]نارالاو ب ىراذعلا جولس اماو

 ماشتحالاو عضاوتلاو توكسلإو ءايحإو ةنعلا



 [ ٠.6 ةرتاوتملا ١ ةولصلا ةعفن ٠ قف

 ماعلا حارفا نع كاسالاو  ةعانقلاو ةرامطلاب

 ةلكمالار "نع .داعتبالاو "تلزم ا و 3

 لع لك يع دكا كاسل كللتلا ةناو يس

 +« ناكمو تقور
 انسبلا ةمحرلا ليزملا عوسي برلا اهيا ايف

 اهب اندعوقي تلا راطخالا نم انيحإو ةيلسالا .هف
 عنام الو قناع الب كيلا غوابلا وقيس يكل ردعل

 * قلبا .:كيميدق ةغافشب

 ةرثاو أ 3 درعا ةعفنم ُ

 4 رخأ + ءاذك ند يينا ةامأ 6

 اة 51 نازل نط ناك يف

 م 2-2 ع

 ةريصق ةسدقم ةولص كل ذنتا تنك ائيح



 رشع عباسلا لصفلا 6

 اهتوالتب ىلستنو اهب جقلت نايزلل انفو ةليوط وا
 5 اهنداعإو

 اسانمت لمي كاني :عرولا, هللا مداخن
 الو نتانلا نان الة ايناكا كفوا ديلكو :يواضلا
 .انسلا » ( ساّدقلا يف لاقي موي لكو ) بوتكم
 ل اهمال كدعع ل العم قل. نان رابع هضرالا)
 ة م <« ىلعلا

 عم اواق ةبعوتسم اطر نو ماا نأ

 : ازكه هك لقو هلاكب كيبلق هلل مدتف اهرصق
 ١ ثلا للا ءاتلاب ف ىكافلا تبزلاكاهلام

 ىلع كندارا يف لدكتو ينسدنلو يثكرابتو ينصلخت
 »؟ ما واكل

 ؟ ننال مدل هي ةاينمزل اوديفللا رعتل هج اذا
 اياك ةحلاصلا كلاعإو كلاوفإو كراكفا عوضوم
 | مهتم 20 ةكاردا تنسحأو لمعلا كيقنأو



 ا“ ةرتاوتملا ةولصلا ةعفنم 2

 الفال لاكن الالام
 تأ اع 3 55 را اهر كان لاعالاو

 « دجنلاو ةيعنلا لاتتو ةجحرلا باطنو ءاسسلا

 للا دهم ءاذه ب كقينص يأ“ تادف عمو

 دياتسيوإ تيطايشلا برطضنو ةكئتالملا )ار

 ىلا مهقوسن نيذلا كناوخإو كتوخا عم بيرذلا

 + اهيلع كترباثم ةواصلا

 قماعلاو :لغشلاو:ةولضلل دن كالا
 كعم ضو ٠ كلا. هزل هدب دع 000

 ناحلالاب ةعرتلل كعم نيلشلو لاللا 3 لكلا

 كقبستلو مونلا ةهذر يف كعم حرستل ٠ ريمازالاو

 نكتلو عطملا يف كعم سال بارحلا يف كعبتلو
 +« ملكفلا لحم يف كنلعم

 تامع امبمو ثنك ثيح ةولضلا كنةفارنل ةضالفمماو

 عرس كف الأ. قف ولالا || كيف دعت يكل تبهذ ثيح ىلإو



0 | 4 

 ردع 0 ١١ لصنلا

 5 5-0 موسأ دب امي 8 لع مب ير فاو صعب ْق

 هيف حورإو تاوعسأ| نا ا لحد

 « 1: "0 !زما) < اهشويج 53

 [(ج سرت !ةيبؤملا نشيل ف تايتنك قا

 تالتاخم .ّنا ٠ وذعلا اهب جثاكت ةذاح ةبرحو

 0 ردع يلا تالايذاو ٠ ةديدع ميدقلا ودعلا

 ضب 7 0 جّذسلإ اه 2ناعسولل

 ةكحو هللا ةوىف يسم 2 كغ نإ هه ٠ اهددع

 لك ةنكميو ضرالا ارم 2 ٠ يش 0 5 لع ردي

 لجرا ع هياكل ناطيش ا بناغب ل ةدحاو

 35 هئايأوأ

 ل : "لاو لصف 2 تدوس كاحاف اذاف

2 

 2050 زد < ودعلا هجو 2 اي اخ رب بر 0



 260 اودع! + ىزنلا دقوا ضل 3

 لصف نانا. 1 نسجل مك ولا تر احل

 <. نمو :كلقؤح "نمر سعت اليتفلا ل1 اللا
 + ٠١| : !!8 زم ) < تعزج 0

 لصف ةئيس نونظ ضعب 7 بانا

 هيب ا هللا اي "يف قلخا' أيقن الق 2 4

 ع ( ١1 واهل

 : ًالئاق لصف # *ىدر نزح كيلع م اذا

 قناع حدو تكاصالخ سورس يل ددرأ 8

 مع ( 14: ه١ زم ) <« ىفندضعا

 : ًالئاق لص لطابلا دجلا كيف خن اذإو
 « نجلا طعا كلسال نكل كتل البر ايءايل ال »

 4(: )1! زومزلا)

 > : ًالئاق لذ نابل كباقع اذا
 < ىلو ثنا قف 35 ندو ينادح كم لكم كتِقَأ

 م حفلا



 : ًالئاق لصار يصلا كياع ىلإ ءاناذذإو

 كا كيقئازقذوملا هن ّصلخناف يىينذنسأ »

 هنا( اا ل 11242 نيح

 3 م ًالئاق الط فياكلا كانضا اذا

 قا ئ وغاب وق الكل ثوملا مون مانا الإ ”ينيع

 2 ما ) م هيلع تيوق

 : .ًالئاق ص صوتفلا .ةمواقم تدرا اذإو

 © نعال يزم ا :نانض اللا "راهو كتوربج ا

 مي < كتيرط يف فعضن اليل تلاميذ انبت

 ًالئاق لد للسلام كياعلا ىسااذا ف

 00 سنأو يعلو يعضأو 0 رظنا 2

 3 10 زم 0 > 3

 اي نما » : الئاق 07 00 ٍكججزا اذاو

 ى.. هالك دن الق ةيالسو روض, كدبع بر
 9 ممسوفن نونا مراصب اندلق ,نك كيو ل



 3 اودعأ بي قول لفأ|ون ضحي

 د ميك ايا قنا

 ةزهو :تاساركلا 7 قر ةعرل ل

 لما ١ : الئاف لصف كتبعتاو عيفم بمصنم

 نع يتبع. ددرا ٠ ولا ىلاتال كتانالك لاا
 < ينيحأ كقيرط فو لطابلل + ىلا, اكاوظنن ]وأ

 ب 5 ع *كااام وخلا

 برشلاو لكلا يف ةهارشلا وه َترغش اذاو
 سيل هللا توكلم نا > : ةولصلا قبب كياعف

 مسد حور ”حرفو ملل لب ابا ؛أرتشو 5

 8 يذلا وه حورلا انا( 8١ هك ةقعو

 »ع ( 11: 1 ايحوي١) <« اعيش ينغي 2 دس او

 ثداوا عامنسا يف ةبغرلا كيف تكّرحت اذاو

 : ًالئاق- لصف.ةليرظانم ةيور ىف ا 0

 (رو:ةةزم)«اهردخ ىف كلا نا

 لاعلا هي ام ّلكو لئارخ ريتح ,ءيش لك نأ



 رع نمانلا لصفلا آ|

 5 1 اعيش دن الو 1 ناك 7 مارا

 +« ىلاعت هللا يف الا وانتم ريغ اعباث
 0ك ءيثأ لكب .ترئكو غوشي تعبت اذاف

 لبابكلا 06 هذه نع دال . هيف هيث 10

 ابلاغ 0 نال غي ,ةيصاخل ظقحا !نمدنللا
 ةريخ انإو » : ماودلا "ىلع ام جن مار ؟كيالص ف

 ديل كذا 18 اجا نأ 1 ةاصتل الات
 ١ + ( ,8: رم ) <« ىلاكتا



 نة

 ردع تالا

 ذيذهأ انا يعمل ةزيجو 5 صعب ْق

 لمح لك ءدب.يف
 « كيلا .ءطخا اليكل ىلف يف كيالك عض »

 يا

 ل اذا:ٌندلا رف ًالساعتال ا

 ىلا عوشإ ْى سدوم راكفا ضعبب ةبلق لغشي

 4+ هصاخمو 0_2

 ارثثو رظنتو عمت ام لك هللا ىلا هّجو هيلعو

 9 ع 555 هللا !لاوج همن كلو ا

 نست راهنلاو :ليللا يف كملا .برلا . مساإاركذت

 تي 0 رع هنودب كلل فاعتساا لك

 م« كلل ناكل شل
 كما

 اهانلعجو لصفلا هيفي 2 انفردت دق اننا ملعا 9



 زنشع عسانلا لصفلا انت

 نه كلاب يف ددر:ءونلا_ نم تظتيتسا اذاف
 رود مل ماد ام |وريس > : سفن اهب طك شدا ةبالإ

 :الئاف ص م (؟0:|!وي)* مالظلا مكر د اليل

 رمدقا كلو ( ؟؛ زم ) يسفن عفرا بر اي كيلا »

 يلج ل طعت 9و 1 هيف ينظنحاف يراهن

 0 1١ رم <« للزلل

 ال ا. نر الان ياك واحلا فتشت
 نسر ا ام اوبك ١ يلللغإ + دارا قييدركتفاف
 قاللا# قم لسغا ( 4:90 رم ) ينربط ينبطخ

 ١ * (114 05 ءرأ 0 < ملشروأ اي كبأق

 نككانت اه ؤيغ سات كبي :كمعا شعرت اذا

 ةيتافلا ةيتفلا زاشلالا نع !صكبنأ »+ ةيأيإ نه

 ةليقلا كروم عار دلال ىلا ةورعلا ل( تاوبظب
 ا د مكادقر إلا ةيسالاطأ 4سم قاخ ع

 00 ا يلا ل را ب سووا دوو تيرإ ا 0 رع" "رت
 27 رع ال نابهرااب ةءص دخ نوكأ دع 4 سفن لكل ةيسائم



 + (1:2 1: و سيفإلو

 اذه كلبحب اف دمر يرسل ف
 "يره كيال أو كاباصو هات يندهأ 5 :

 < ينمحرا كتعيرشبو ينع دعبأ 0 قيرط

 0 "5و يااا 0

 اذه كبلت. فالف, ةييكلا ىلإ تيفرلزا ذو

 تزال نقب ىلا 51 نيلئانلاب تنحرف '» : : ماكلا

 لاا نس نرخ بلا

 أناو « يلأي ام لق ةسيكلا تلخد اذاو

 لكيه يف دجاو كتيب ىلا لخدا كيعن 3

 هرب .كنبانا :ةدم يفور: هانم ) يل
 ةحاو> : بذعلا مالكلا ١ اذه ارادت كرت ةضلكلل
 نيب قا وسال 0 00

 «(4:؟1زم <« يتايح مايا لك برلا

 برلا ىلا بلط| ةسسكلا نو ل



 ردع“ عسانلا "لضفلا 2

 » ىنع دعابتت الو يللا دكر 11 يناعهت الاد "لاق

 ماعلا نه ينعزنت نأ انااا خ1 مق ا“ زم )

 «ي(15 : اوي ) «ريرشلا نم يظن نا لب

 ةعدت الو راهلا ر# يف كدسج ىلع رهسأ : ؟

 كلذ ريغبو ةبرشالاو ةمعطالاي ذاذلتسالا بالطب

 امرت رو كسفن مظن كلذب كلنال هتاجاحأ ص

 0 5 أك دل حارفا نع لت احارفا

 ريفسعتل + نأ 500 وازع نا: تشوش وا 2

 لعاف كيلع ةضورفملا دسلا لاعا نه كلذ

 اذار. ريغدل كيف هللا ةدارا: ليكتل كلذءلك

 ذاذا:ءلا ىلا كب ليغسإ نا ينافلا كدعج دارا

 : تالا نه ىدحأب ةدرف

 يداو نءو كتيب مسد نم - | ينورأ »
 35:5 هزم )'كدتع ةوتوحا 00 ْن دال يناسا كناذل

 جف يف كتادابش اضي ين 6-10 تنن | لفح



 ١117 ةزيجو تاياأ ضعب يف

 ةبافن «يش لك بسحا منا( اك اا دلك

 أنس يوخأ ب نذن ( يحرك يليق ) ميسملا 00

 ينال . لهدا بده شيعل ْىل دس نيموزلم

 متم متن ناو" وتوم تسال ماشع نأ

 < هللا يب ووك نو تسلا لاعا حورلاب

 6 رع دل اننا لنا ورا

 : ةلئاق لا ىلإ :يلطاف ركعلا | ثدرا اذا

 ”يتنش كأي طظفحاو كا بر 5 لع

 وي(: 0 دو كتل مالك ىلا لبي يأق عدن الو

 ققنوعم > : الثا كلاغش ءي دقبأ ى تلغتشأ اذا

 ,نضرحالاو ءالالا 8 يذلا بلا لذع نم

 ينفش تأ بر 7-5 العاق ءئدذتا 500 31

 900 0 يف رب

 فذكأ » ارق ٌءذب 2 لق مت اذا

باك ازصاتاف ينبع نع
 ) ا اامكلزم) < ا رش ك



 رشع عسانلا لصفلا آم

 ماع مث نأ 2 مالكلا اذه 7 1 :ءارذلا لعلو

 كلل اع وي) < هوو اذا مما يوطف اذه

 عجضا 5 الب 2 الئاف لك 0 اذا

 : يدحو ياكسن بر ايي كلو ماناو

 سييباا وتاب ةرمأل نال

 ةيدايتعالا راهلا لاعا صخي اك |١ ذه

 0 يللا نيبال ودبل _تايزر نيالا كليا
 + ةعّونتملا اهبراتو سفنلا

 العاؤا :لوةبوا كا رطل كين داذا
 ءسذلا وه هللا نال » ةتعننم كل بسق الف
 هللا لب يقاسلا الو ءيفب سراغلا .سيلف تمني
 6# 1:5 نوق ارك لاوب ,عافلا

 تلقثو كسام قوف' كصئاقن .تلاعث اذا
 "ات الثقل فه ممللع كلت. لح لم
 هي" : كالا فشل اناره أنعبش اريثك انناف انحرا بر 0



 ن0 ا ات دواس ساما اص اجمل
 0 زيدا تال وتلا ق

 رربتي نأ هلاف كدبع عم ةمكاجلا يف لخدت ال
 ٠ك الي يي لك. كسمادق

 . عجراف كيا 5-5 يسغن فذ 5 ينال هل ادصار

 زاوما نبات نوي ضااال كن نير اكتر
 ينو : ه٠. زمه) 4 0

 | لعاف كنافارتعا ةهك يف تيكش اذ
 2 1 ا 5 لباد عطفا و شن كلشلا

 ثدو هب طا ضغبو هلل هلأ ةيحم ند ا ١ ردصيب

 ايي نءو ةمعنلا يف ايجي ةئيطاملا ضغماو هللا تي
 ضرع نذاف ٠ ةريثكلا ةاياطخ هل ةروذغم ةمعنلا يف
 عفو كل هييحر لع هللا ركشا براطنضتو نز# نأ

 0 بذل يسفن 1 راب جا: ينلا دواد عع هَ

 كب واذ عبتج ر راغي يذلا هنتأنسح ينجح يسن

 وبر اي[ ؟ ز.) < كضارما لك يف هذي يذلا

 كيف 5 ثددشأو د راكفا كيلع تو اذا

 اس ل بللا
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 رشع :عسانلا لصنلا 1

 ع تنطصا نا > : لاوذالا ةهب اهواقف براجتلا
 انرللف لاق لك[ اف نإ ايل :فاخيفإلن نكع
 ينرتسيو ءوسلا موي يف هتلاظم يف ينيفخي ةنال قثإو انا

 ويعك نأ ونمو «ديمخح رابب ْق

 رباغن ادهع كينيرع .تدهاع. دق تعقل

 كلر ايضا قر ل واققناتل انام نيل رنا
 ةليلكتمسا ىلإ ةرورضلا كناحإو 2 اني, !ينياكو
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 تنتلت الف ٌرابلا سَ! رياغنت نيئسلا#و 3 9

 ازهر تدلابياذع ددر لب دال ليطابا ىل

 الجزل نيب ةيعنلا 0 33 نسل ا

 امهتافالتخاب هللا نايا رمقلإو سمثلا » « ةارملإو
 ب < امماظن نسحب هنادعتو

 برلا » : آلئاق لصف ثوملا ركذ كلاه اذا
 ره يلايح داما ان رأأ فاخا 5 يصالخو يرون

 اا انا ظنا ما 221 نم ), بيتر



 للا ةزبجو تابا ضع يف

 كاصع ىم كال نشل ادجبا زلم تدل لالظ

 0 ري 10 اه كزاكعو

 اع ركتناف ءاحا عطق ةبروعللا فئرعل زك

 هيلع لكتاو كتيزرط يقرأ بلا ضروف © د يأ

 م( 9 : ؟1 زم ) <« عنصي وهو

 عينج 2, بتراسإلاب انك بجو برذتف

 رابنلاو ليلا. يف(كببشت تفانركل اناا

 +« ايقف سدنملا باتكلا لاوقا كه
 ةماص كتريسو ةيجاتسم 520000

 اذان .يراسلا .نالزشا قاوقا بس نا

 لاوفالا كلتر:كل ىتمف ركز رع افلا افلم

0 
 عيضولا عيدولا عودسإ ىلا .كبلقب عجرأ

 ىلا .لوؤت كتاقيض . عيجو اهتيزعن كسفن .دجت
 « عاد حرف ىلا لوو كلت هانم



 0 رشعلا لضصنفلا

 قله تاو اول عبسك ل ائاضف .عبس يف

 ةييقلا يول كا

 قيورظو ع: : 110 رق ) كرابي نيمتتسملا ليج »

 لع: سو ال« ياكرععم هتان كليم نيقئانملا

 نبذلا:نيعالمو( 3:٠١ لاثما) قيدصلا سآر

 ممل 21 نم <١) كاياصو نع نودي

 لدن ذالزملا - يف ةطيمق فقام هيوم ذك
 ازةتالئاننلا وم !ةءارك كفار وأ عبس ا ايف

 ودمت ابها كيوب .ةةيكتالمؤت هللا: شنو [ةراركن لع
 « نيطايشلا ىدل 0 را

 نيس كورلا يف ةعاطلا يى لوألا

 موسفن ٠ اا 00 نوب عمت 3 0

 ا 2 لوثيو ةندار كرا ما 10 9 عض أوتو ةعوسإ



 609 2 تاولول عيدك لئاضف عبس يف

 نكنل , هاتياا ايد> : 'عاوضو :برااا-عم_ ةغاسا لك
 نأ دي ةحاطر كيش يتئيشم ل 'كتيعشم

 < ةحاط. ىئيشك

 ةلطاب 0 ْى ١

 « ةيرامسلا ةأفاكملا دادزتو باوثلا يف وفنث ةعاطلإو
 حالصلا 2 قافتالا يف ةمان 6 واوا ,اهإ :7

2 5 

 مصار ناطيشلا رهتي اذكبف

 نواصنو نو رمسو نولغتشي عما ١١ ْنأ ثيح

 ةدحإ قئأعبو دحاو تفو يي ناموا 2 نوءهرصاو

 لصيب ا ::.لوسزلا تبول مالكب اق 9 ل

 وك ارا عاب ةنيوكلا )«أ|و ذا 0 ضعن: نع كضعل

 ناكملا هسا تامل با ةنلاثلا ةولؤألا ماو
 ةدريغل ف 1 ف كرتي ال جراشت الإ نأ

 عحودسلإ لجال اي هيف مقبف لب 00 «:>ار لجال

 نيذلا 0 متنا م7 جيدملا ازيخأ هدم عسل 2 جيسملا

 دب < يبراجت ْق يعم مروص



 نوودتللا ”لسنلا

 ةذخلا ين وبصلا يب :ةقازلا' ةولؤللا ءامإو
 ةو.يا لجل اول ع اة يخاعا ةرووركا 0-5 9

 ا 4-5 قبض :نم مط ضرعي ام لك ةيدبالا

 بجومب مهريغ لبق نم وا موتر "نم تللذ ناك

 +« لداعلا هللا حاس
 سانا دحإو لحن يف عمتي نا رداذلا نم هنل

 ضعب منيب ثدي ال. ةمالإ |و رهلا |ونلتنع نوريثك'

 فايد: دي الف لةلؤ لوقو العن رعكلل

 بجو تابارطضالا عبس ءانلت .ةيودالا نيحا
 كانتا لؤلدجاة>. : «لئانلاا لوب: «ستدتلا ميله

 < جملا ةعيرش نوضنت اذكهو ضعب مكضعب

 ( 3 ١-0

 : لاقثالا كه ىلع اننقوي 8 لك رابتخإو

 لئاضنلا ناصتنو لفعلا بثاوشو  دسلا ضارما

 ام ءيث لك يف ةلئاك حا 9 ةنال انعيج يف



 ( 16ه تاواوا 0 00 مبسم يف يق

 و« ةدحو نا

 ة ةعادولا يهف ةسماخما ةولؤللا امإو

 نرا ةعادولا كنه ناش نمو انفافر عم مالكلا

 نيب مالسلا ظفحتو بضغلا دينو ةبحلا يّذغت
 وا ةحرجي وا ةبيرق .دحا ردكإ آل هلا يع ةوشا
 كوخ هاع لذ# 3 لغف وا ةمالغ وا لحب دي

 ؟ءاخا* ع دان“ اك 5 لب ٠ هتناصر وا هبعل 0

 ىلع هينيع كمصن' العاج هسفنا لذم ا ناسا

 يناف ينم |ىهعت > : ريشا عودسإ مالك اذه ماودلا

 ١ مكسفن ال ةحار. او ديف: «كاقلا عضاوتمو عيدو

 ةثادلا ىمحا فو ملاعلا اذه يف( 15 : 1١١ ىت» )

 ل ْ

 ىلع ناركشلا يبت ةيئاشلا رار
 ةكرابو هللا دمت خالا ّنا ثيحب هللا تاناسحا

 ذنم ملاعلا ىلع اهغبسا يتلا تاناسحالا عيج ىلع



 نورعماالصنلا 5-1

 را هئاهتنأ ىلا هيلع أ,غبسيس يقأاو هئادتبا

 يو ضرالا' ىلعو 'ءامملا يف ةهظع هللا _تاناسحا

 وزعل نأ نذا ل ءاصحالاو فصول نع لغ

 نيغ اركش: ءيث لك لع_ةركشنو هللا ءيش لك

 4 وأفتم

 رخآلا ىلا تابثلا يف ةعباسلا ةولوالا امإو

 أضيا اهريغ رينك يفو لئاضفلا هذه عبج يف
 4 8 قاعتت

 نيمالا ريكا دبعلاب بهذت ةولوأالا هذه نا

 ةبدبالا ةحار || 77 1 هديس جرو 1 ليلفلا 2

 عبو 3م و دبالا د 12 كلاَتَشَو

 4 اهحير ينل تانزولا سم ذك لجا ند نمسا ديلا

 ب اوروبا 7



 ]ب4 215012 ]11

 مز5 ملكا

 بايك

 تنايقارلا 2 ند نادل جارخأ

 ىف

 | ا | تداخلا
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 ىسينكلا أموت را م 8 ند
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 لوألا لصفلا
 00 ينابهرأا بي ذ علا ُق

 ا ملل يصب تل نءالا اابت »

 000 ا < اولا

 قابهرلا بيذهلا ةرارب تظنفح اذا كلنا
 يدبالا كالملا نم كاتو ملظع لاك ىلا كادهأ
 كولا هش دعو دما رلاكا كل رثخر
 +« يواسلا

 6 00 ةثالغب موغ تير اذهو

 ضعي بانكلا اذه يف انفردت ,دق اننا معا )١(
 اندلخ#إو اضعب انتبثإو اضعب تارابعلا نم انفذه فكصنلا
 اذه 5 ْىل . ضب [ضعب انو ضعب ن» ىئئمملا

 ” للا دلاملا نب كررعو نايمزلا ءدت وتب“ بانكلا
 ١# ةياوعا كلذ طنب ان مدح

 سمسا



 0 يلا.هرلا بعل يف

 عروب يلالا ضرذلا ةماقإو ناقلاب ثوكسلا ظنح
 4 ديلا لغش يف ليال ضورتلاو

 ر وت ةطلااخي ال الهنح ببذهغلا طعم كثمروح

 . لزجالا جررلا حابتلاو ظعالا مالسلا كانف
 دوساو شيطلاو غي كافيف 8 له 5 هض 0 كك و

 + ةلوهسل ضيضعملا ىلع لئاضفلا عبو ةايذرلا

 الينح بيدها ديف طنص يذلا ل21 قا ذأ

 معط قوذيو :دابعلا دورو اوم قدندسلو

 ةيانعلا ةواصلا ةرارحو لماعلا ةوال< سيو ةءارقلا

 2 كلِفو ده كيشنو ناركشلا لمتارت مسيو

 دننيو' لالا نّونتي نيكس لل كلاظا ف
 د حورلا عفن راو ةكوش دسلا

 كسلا ةرديك تا حرفي بيلا بحي نود

 و ر

 بحي 6-0-2 . يدبالا 8 ديزيو ع هوس



 ال لصدفلا 6

 مس

 يل ءاكيلا بو 0 /| تم .-5 عملا ل | 4 3

 4 43 ادصو موق تاأوح 0

 يس عذب يذلا ١ نه صلقتلا . باطإ .نه
 ىلوير بجلاقذ« ةذابعلا/ قتلو ناطظيملا .لئابح
 ا امأ ها ّنأف ةييداللا ىلع ! اوروصأ » : لوسرلا

 > ةوبأ و , نا لوا ةيِطل : كتستيلاك مكلماعي

 بطي ينل كولد ناك اذلو األ 2 اذن 0ك

 بدالاو ةدولا ينفع 4 الئ هنالص ْق هللا ىلا

 2( وم ملعلاو

 ىظعلا هللا تابه نه يف يف باتكلا ةفرعم ّنا
 ؟ الضفا 7 ا 5 ىه نونانلا لم 00 ١

 ةذالخا بسد نا 15 141 حاصلا 5 9

 نودب نيناونلا عب رطاخ 75 9 عضخيو ةعيسلا

 كأن نونأق || بي نه ن 200 اهم ل ذحاو اننععا



 6 نافل

 ازكبلابو ةريثك لئادظتير نادر« نوكيوب مكح
 « ةسفن نيشيو "هاج كاذف بيداتلا ضغبي نم

 هلاوقا 2 50 نوحي بذا كيذعلل راما

 ةلاعا ةًصع الا :ةفاخعنا نم كلاس ةطامكل ارا
 الوداد ققتياالر نال همورسل كلا ا ال
 1 دك تف حلا صون الا 03 :

 كل هضعن 0! يع كيا د خرع هر عفرب ال

 ةرومأ لكم ن٠ نال ىظع 3 4سفنب ينتعل

 نت غاب دقن هريخ رومأ يف :لذادعبل ةيئاذلا
520005 

 2 ناك لكس تارت ا | 2 <
 ينس لك داعم ناي الما - ادهيو ة>ا
 الو هللا يضري انه. لك 4 قال ريغ

 مكب 59 ةفلاخم ىلا ي 0 7 اقوا

 جا ند هللا نمو هويت فالخي 3 ند



 لرالا لصنلا 1

 20 ا ل ةيراردبلا
 ةيوفب :قاوتلإو لبكلا ف دخلا طتسالذا

 كانا نكلو ءاوعزالا ىلا نشرأو هرخلال أ بمينوت

 ف كي الز تتاح ة, ةلالض عبتأ نإو

 ع ةعم كللمو طقست الق هبنذ

 تايينتلا لبو هنوناق ىلع | اا 1
 ىثخي الو 142 طخ 57 هللا نم قنباؤك ثو حرذب

 10 0و تاياكش دما نم هجورخ موب

 هبعت ىلع هل ةاطحملا ةافاكملاب نيراعخلا عم حرفي

 508 17 ايا 0 0 كيرلا نوب ذأ

 ال١1 هلتقافا ليانلا ف انيما تدقتت كال .انيّشإو

 د هاف حرف

 لضعا ليقع هتاووكب ناسنالا رفظ- ّنأ

 0 هيبنل نم ةبخمو .نيطابعلا درطي ن نو ةليضف

 4 ءارقفلا ىلع قدصني نم 0 قوفنل



 1 نايقللا 3

 كدا بس نطالا تل
 تسبو ةولصلا: نكي نءو جراذما . ةي ةلطابلا
 « لخادلا يف ارتاف نكي ثيداحالاب

 نوكي :: راجت ناسنالاب نركب مضت ار
 ىدحا 2 7 < ةناذ رغق اذا راح ناسشنألا

 هيسأرو بتحب راسأو ةنونأق جدشب 50 هلئاذر

 « نالذج 30 رق

 بلغشا نعد ىنخلا بلل 0 ين كلش
 بفاط قلقلا كا نسا لاك 0
 بكيفن» لظاراب_ قلق الو دال نضل

 ىلا تفنلت الو تحلو رهسلاو موصلا بعصتساو
 كدرطو كل نيطابشلا باذعو رافلاب قارتحالا
 / «ءيعنيعللل لذ

 هللا ىلا عجرأو كبلق عدخم اذه اي لخداف

 م كدعاتسيف هب را, اكلعتص يذلا



 لولا لصفلا |[

 بمغت *وداإ هللا مدخت نا.ردقنال بيك الأ

 1ادجقلا عم كلوت ايوب قاتم ةلاذماهت قياما

 كلنا لع 56 يف يفت نيحايرو 1 7 0

017 000 
 ازوسا نر. "ا طاع, اهون كلشي مرح ال ٍ

 « ةغرافلا اماياست كبلطتو ةلئازلا ايدلا نمل كبح

 هكا كسا اه| يهمل راغا كوع وش م دل

 00 نسح يف هاك ك لج لذباو كصالخ

 انل ماد انه :ةاو كرلاع لرب مالكب 544 كتقو

 « « عيبتا عم ريخملا عنصنل تقو
 هلاذ ربق. يف دوتجي يذلا الا كرا 1 نكياف

 لة ام لك لعتل 9 و فوس ةنال ءىث وش لك يف

 «, جسملا 8 لجال

 ه5 هلاص



 ال
 2ا--اااااا0اع0._ ل يي

 يئانلا لصفلا

 ةغالل كياكمو ناطيشلا تت رأت ْق

 ةيبازف :ناكمء لك فام ناكل
 اذلو من٠ نابهرلا ايسالو نيعروتملاو نيحاصلل
 ةسدقملا ”ةسينكلا :ةاعرم لوا. سرطب يوابروطلا
 نادميقملا ناد. .[وزيسا» الئاق نيتروملا العال |
 ةعاتبل ند سلب 93 2 5 وازن 1 يكيصخ

 35 00 1 3 ١ ١ 4 ناميالاب نيبو ةعم ةومواقف

 الئاق ةنطنلا لع انمي انحوي سيدنلا اضيا اذلو
 شاول 0 نا ضرالا ليوأا يلا ا ُْك

 انامز هل نا ملعي 0 ميظع يمضغ لو ميلا لز

 ب .(15::15 ةيورال < اليل

 اباضنو نابهرلا ةلاح ومس هللعل سيابا ّنا
 و ١

 مسا 2

45 0 



 ك0 سس سس سوم سس سلا سستم الن مصممو وس مس يع ع ع سس

 يللا لصنلا 1

 لج ةسادق 1 يحبو نإ ماعلا نم رثكأو ىظع

 591 لعيب 5 فافعلا اذا دهزالا قب نيشئانلا نابهزلا

 ةرارب ظعاب ضرالا ىلع شاع 3 _نوك دم

 هل لك ىسابا الا ىف 0

 مهثأو ذب نورغظيو ةعاجنل نوتاكي ن دكا

 مدت نأ ديب مهريغ نم دشا مر 7 7

 ا مظعا نوحي فوس هللا ىلا نارتفالاب ليما

 هر 4 ميناس لجن

 نم هطوبه ذنم لازي ال ناطيشلا نأ

 نم سفلي ضرالا هي لوحي هئايربكل هانا
 ةذاملا كلعي ةحرجي نيو ةئيدرلا ةسواسو ةرعت
 ا م ةبهتتلو هللا ةمعل ةرسدت 1 اهب د يلا

 #* ي دبالا كالطا ىلا

 سودرفلا يف لّوالا ناسنالا برج امو

 نابهرلا نالا بري كلذك ةبّربلا 2 نييلئارسالاو



 سبب ل سس ب بسسس

 اب ناطيغلا براغ ْ
 00 كالا كات

 ةواخرأأ ْ أوشيعل ّىل ل مشع 50 ويدل 2
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 ةعااقلا | اوضفرو ع اسورلا مو هيو نإنأو ا | - ظ

 دجلا ف دقق ةسندلا هنطلانخ 1 2 عج ّض

 2 يي وك ثمل م 2-7 مهلع دي ىتحو يك راملا

 : « نيدلا موب
 ء اًماد ظفتو ا ١ نذل ا نيع 0

 :,ال وه نال نيلستم ريغ اماين ناطيشلا اندجي
 + الامشو ان 517 تاق جيضنب 3 ادبا نرداشي الو

 نيذلا نيدقارلا ةلونب كلسع هللا هازخا هنا

 حدو شيعلا ءاخر نوبحيو ًالياق نولغتشي
 الو اًردان نولصي نيذلا نيستملا

 يةسرنل ا يتادلرتلا رك رك
 ط وو 36 لا ىف نيلئاحا هبذإو< قلو

 اومنيو ملاغشا ولع ىتح ليطابألاب نيلاطبل
 اص لعن نإ ؟ دعبملا عنيو ٠ لغشلا نع 3 ريغ

 ريغلا ةعرسإ



 ات ا آ

 ينابلا لصفلا 1

 ثيعاأيف.مونلاو .ساعنلا/ لعجيو: هيلع ةموادملا نغ

 سف اة ني نهم .قكرباصلا»كرانلا

 4 ضشارغلا

 وادع ن ناطيشلا ديف فوطي ال ناكم 12-7

 جاعت 5 ةلحاو ول ولو كلبيو فطخي ِىل ضال

 يرامسلا يارلا عمتت اذلو ٠ ةنيكسملا ميما عيطق

 : ًالئاق 31 ردو ياللا هقوبب هجأعت و فني

 « <« براجتلا يف اولخدت الكا وللَطَو اوريسأ »

 اراقللا ؟كتمذلا :نادلفا> امله وق هلاك

 تحرم ةعدقلا ةيضا نإ: اه“: ركببخ لوح لوجي

 ةعسلتل كيواق لخاد ىلا ةنم لخدت ةعا

 اهغننب 3 يكأو نيبوضغ كروصنو ةيمدتو

 الخاد | ىلص رذح ىلع نذا اونوكف ةربع كروصنو

 مده الرا نال وألا ايلف اًجراهر
 1 انا هضم قالوا ير ست جك



 1 ناطيشلا برات يف

 هل نورهامو ذدعلا ركل مءادعا ْنأ نع

 ع < برها

 ليسوا نم 0 ىنن فنارواقتلا قم[ وزر
 ةمالعب |وولس و منو اق باب اوقلغا . لاعلا نم وا
 »* 8 مرضي الف بياصلا

 ةعداذملا ناكفالا "نم وظن هلل ءابحا
 نيركتفم 6 ل سلب | - اه 20 يتلا ةقم أ

 “ أوئيغتساو اهئنع 1
 ٍِظ 5 9 مم نبت ,رأأ

 ا مكيف ةنوامح يذلا رشلا موثرج

 يعل 5 هيتياكب هوبسنأف ريا ند متلمج 7

 اخي الفم خا نحاسب لو اق 1
 الو . هناذل ارافتحا واحلا عضأو هللا باتلا نم برو

 و هيفمشالا 52 لإ ركمملا الغ ع يو الكم دحا 6 ىوثي



 000 ب 77بااسلااللاب ب بب_ بلل

 كاانلا لصفلا 5

 3 ذدَدَن نأ متدرأ اذا ل مي نهد | اىاضنفف

 راق الأو عافترالا كلل هبنتحأو ٠ كالهلاو داوبلا ن

 وح, يضف اهلا دغر دلل حابن [ريمف قطبا
 يل

 :أ| لصفلا

 مظعالا ريذملا هللا .ىلا يقيقحلا عوجرلا يف

 ظظعالا ابريخ هللا نركب دقت يلا عناوملا 20

 نيغيلبلا. انفعضو انداسف ّنأ ذا ةديدع ةريثك

 ار 1 ا
 39 0 انيق نا عيطتست ال يلا ةيضرالا

 هللا ىلا مد 2ك عوج اا ذل جت

 2 انتا ةاوذ ىلا اد تنل يقلع نا نك

 2 ليطابالاو ١ ىئالخملا :ىلا انفاطسناباو, اهل تفرخملا
 1 010 0 ا ا 9

 تحبتلاو خونلا انيلاد عز بست هةدن) اننا مؤ



 15 هللا ىلا ينيتحما عؤجرلا يف

 نإ دل ضنا هجو نهد دارا ند قح ريغب موأقنف

 لو ع مالكلا *ىسنو هرذخغو انبذعو ص

 اشنن ال ةلالضلا هو ا 3 "لا ر ع

 « ناطيشلا ءارغا حافل عافتراو انزل نع ا

 فور كبلق 2 زيزءلا خنالا 55 مس راف

 هاوظب مون ال ةسادقلا ْنأ يثو ةقيقحا كه ىحت ال

 ةائاذزم“ ىراشنالا ليتب نحل كيان د
 7 لا لئاضفلا تايد و

 0 انبلق 35303 نأ ١ هللا ل 6 زل 8 ع ل

 ةعفرتو ةيداملا ةروظنملا ءايشالا نم انعسو ردق
 قوتن نإو روظنملا ريغلا قئاخما لاجج لات ىلا
 غو 0 0 اهنا 4 ايوانلا تاريذا لأ 57

 3 نيلئاق لاذق عجوتلاب قرا 00 :.|

 1 فرصأو انصالخ الا ب انك ٠١ ىبلا

 9 © ن1 هيلع



 كثلاثلا لضفلا 4

 كارم الإ ها كفتلا ءاذكه انلع اذا اننا

 31و يسلب ةكياللل اباد انوا امل باوتسإو

 قرنا قلااجلما لسور كاما !انتخل ١ يملا

 «٠ نيسيدقلا عيج ةطبغ انهلا
 لصتبا تاب !لاكملاب فاعف قينابال اخ قو

 نع اهيعيف مظعالا ريخا اذه نم ةدباعلا سفنلا

 ةعونتم ةئيدر اراكفا أهيف ع 1 ىنش براتب اهريس

 مع ةهجو فرص نق هللا نأ مثوتنو روضل يي

 هيلا !تالص كلرتتف  اهناجنو اهصالخ ديرت الو

 عانعا ع 1 اج عدتو لجأ زع هب اهثاغتساو

 حرفي كاذ ذإو. اهبلق ةنايصو . يجورلا امدقتي

 +« ةتيغب 45 اردال 00 00

 رس ءيش. كرثو اناا لشغلاو انآرا

 ناطيشلا ّنِشِي نيخ ةيحورلا 0 راق ابع

 تناب ولو قباسلاك انريشم عبتتنل لب هتاراغ انيلع
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 121 هللا يلا يف. عوجرأا 2

 ايف يرام زنك مظل كل

 5 صئاشلاو بويعلا نم

 هيرب ىتلا':نتفنلاب كلسي اذ كل ا

 عم فو اهديرب الو اهكرت دق هللا نأ ناطيغلا
 ةلئاف هنمدخ ىلع موأدتو ةبلظت كلفنت: الا كلذ

 برا ىلا نيس 3 2 ياني مم 2 يذلا دواد 6

 35 ) 16 «٠ ا زم ( » لج "زل (نف ان ل ال

 تجر أاياسعلا نال سفنلا هله نذا 5دنعلف

 لاوز دعب اهلا برلا اهل اهكرتي يتلا. تاريخشتإو
 دك ةرامسملا كرضعيل اه دش

 يبلا "نسشنلا :كللتب, ربي ءالاطا نا

 دادعت ال تانسخو ةريش سارت هس

 ه1 ركدلا -يعإود هذطا لسرتست نأ سرح

 يف كشنو ةنم فاخت هياع لاكتالاو هب حرفلإو
 اهدحت يلا تابوعصلا ةرثكل اهصالخ ىلع هتردق



 كاانلا لصنلا 12

 مب هتمدخ م

 م 5 اذه 0 سفنلا كه ّنأ يرعل

 ح امة يع م ذا هرج ان عقم اعد

 رما يف امك داعيا ضرا لوخد نوراهو ىسوم

 +«( 1؟ :؟١ىدذدعلا ) عرففلا نم ءاملا 2 اد ارابطلا

 فرصنت كاذ عود تزلار له در ةليلقكو

 10د 2| يالا ةووإ نما اهركتو .ةعنت# قوفتلا

 ةملا تاباذعو ةيدش اعاجوا ا,صالخ لجال ىناع

 هللا ىلا يلصي الساونا ل فيو فسم الو

 ةهكاعتو ةمألا يأت ْىل هيه 5 لك يف هبا

 ضوالا + لع هنودو اها .سارسأ ارئالألو  ةملقملاو

 +. هب 'نيتنواا١نسفنا ىف اهراغب

 ع عوسإ ةبغر هذهو اي قبلي "فايع

 اذهب ةوفنف ناطيشلا اك نا نا اذصالخ

 ىانل لب >»ِ صلخي نأ ردقي نه 2 نايا مالك



 2 هللا ىلا ينبتحما عوجرلا يف

 نم جسر .. انقيرطي هَل "نفود و ادق كارلا ع

 0 ىلع يوذت ارايل < انيلع رذعل 57 انفرد

 ةييعلو 5000 يبليف ) أنيوني يذلا عيمحلاب عيش

 014 اسر رولا كلل

 2 3 ف

 انصالخ 9 وجر: الف <« وماثا 11 د4 ترص يغإ

 نك انتافإ نسا نم وأ الاغا. وب ى انأوق نم

 ءاجر بلي ل رهو ريغال قيل ةهر 03 © وجر

 ب هب دحأ
2 

 لشفت الف ةدملا كلت لك دعب ح لو ام ةليضف
  3 - 0 3ع ١

 كدارتجأ لاكي فوس برأ نال ادهجح 5 ١



 ع اراا لصنلا 55

 ٌرِبلا ىلا شاطعلاو عاجل ىوط ٠ نو ٌزعتي معاق

 + ام اليو ةلادن قولا < نوعبص مهناف

 ” تالا ان وعر نع امد ان انلينف
 ةياتعلا ةواصلاب هللا ىلا فطعننو يكبتو مدنن نا

 ةبوتلاب ضّوعي ناسنالا ّنال ىلاعت ةماما للذتلاو

 زم ةقمم لع ةايالغخ لع ءاكبلاو عضاوتلاو
: 521 : - 

 اقوول (ييفاولا او ةيداحلا ىؤالان لون

 عبارأأ لصفلا

 عيدو تهأر ةعاط ُُق

 رغب قنتعي نأ حامصلا خالا تأبجإو نم

 اذهو عيبمملا 2 خلان ١ ةناذ ةسيئرو هللا



 1 عيضو بهار ةءاط يف

 ب. ب ,رلل أهعدقي نأ 0 عيطتسي ممن ىرشأ

 هةسيئر ةنونيد حاصلا تهأرلأ نذأ باتل

 ارسفلو تيقنتلا 206 هأثاذر نع ثحبلأو ةلطانلا

 ةليلف انل هك اوت لاوقا ضعبب انشيئر هأف اذا

 انأ بنل الف صئأشن ضعب هيف ا ذجو 3 ةعفنملا

 انئال كلذ انيار نأ ةبحجب ةببنثو .ىوتتب ةلمتو

 نأ اضيا ان ىغبلاو ' هيف مشتل ةتفيظو نال

 ةب ونيو هللا :ةنوضر كل ٌرسِللا قا ا ااا

 4 وفغو ةيعش 0 لأ هيلا جامي 0 ةيطعل و

 رع -2

 يذكر نأ عيطتسي اسيكر د نأ ردانلا نعد

 0و دعاس نأ ةيانواو وف ىلع نذأ نوف .هحا

 وأ م,موأق اذا هيي نظل ١ك نأ نو دتبب



 عبارلا لصفلا 1[

 اوبسني نا ءالوه ناش نءو٠ ني مباع ضفر

 حلو زعم 7 ا ك6 ثدي رش رش لك 0 ٍرأ

 مطاوقا ةاكطلو ممالك نست نأ انل يغبني .ال

 انعطتسا 2 ةلاعا ررو ا نع عفادنل لب

 بوانلا تركن عمشو تب رثلا يمل اذه انلعبو

 د انيلع سانئلاو هللا ىص كشكل

 لسن ا لع انعمجاو اسيا “انما اذا

 انلاو أ 2 نيبئاص 57 تأو ,ةمالملاو اطخحا نهم

 *«ةياع لواطظتي ةناف هل 0-5 ادبع نيش مل قول

 مفقلا ام تعوفرلا او عيضوا ا

 0 ةيار لضفي ال نيسيدقلإو جملا عوسإ 1
 هب رمؤي أم لك تيل داب ال يفسر فار
 اذه ّنال. اريح ان هب رومأملا ءيشلا ن راك موو

 إو لئلا الاعخاإ للطن نونا حواطمما
 هب ربمغلل نمالإو انآو لزجالاو



 سيب سا

 551 حيضو بهار ةعاط ْق

 0 دو مضعالا لاكلا ىلا غوابلا 2 0

 ةغاطلا نال اذان جالا ,لكا ةعاطلا ظفح يف 0-6

 اذهو ريغلا ةدارال عوضفملإو ةيناذلا ةدارالا م

 ةهاس و اغلب اع أوتو ةيفع ةعامت ىختفي 5

 ع

 اهسرامو اهلعا ةرقوما ةطوبخمل ةعاشا )اان
 لاف ذا يلزالا بالا ةكح عينملا عوسب انصاخم
 ةئشمب 5 كيش لال ثا ف 2 كيما نع

 اب < يناسرأ نم

 رثك فنانا عضوم ىلا ايضام ماك ال

 ناك نا. ءاعبا ايد : ًالئاق ضو ةياذْلا هتداراا
 نكتلف ساق هزه م ريع نأ عاطتسإ هيل

 وع < كل تكيشم



 علال لست 5-5

000 
 أنا اه » : كالمل اذرتب امان 9 5 اعوضخ اضيا |

 داع كلل وفك لل كين بنات

 اك ييقرل انتعالط ن رك انس ازكمف 5

 اياطعلاو عاب ذا نم لضفا يف ةعاطلا ةليضنف هو

 رورشلا نم ىنثو ةيضاملا رورشلا وكت اهنا ذا

 'ةافققلا نن ءىصلختو _تاضاصنلا متو ةلبقملا
 هللا ىدل ]زول ناضبخالا ١ زيضب اساور: 0

 : هآوق بجومب هيخال مس ب ميسا عوسإ هيف

 تاواهسلا يف« يذلا يا ةدارا- لمي ند. لكذ

 050 س قشر ىلا زم كاذف

 5 5 يمت يلا ةايضنلا نه اال يف

 نطولا كاذ ىلا اهتورعب كسمو اهراتخا دق نوكي

 | ود هلكوزا او باي ضعت ا وسنوا لان ةيزف يذلا
 +« انلجال اهتعاطب ميرمو

 3 يو ماعلا كم تاكا :هنتا ةعالفلا ْنأ
 “ال



 اها باقلا ظنح يف

 ليزج قت! اذهف بترلاو بصانملاو طاستلا نم
 « نيسيدنلإو رارإلا نيب دعي نإو رابنعالا

 مس اول هم معلا

 انا لصفلا

 هيطاي كرما ءالتخساو بلقل) 0

 ءايشالل ىلإ كعيلت لع ناكل نس
 يتلا الا ُق هنايللسا بيع بياطنو ةيجرا ذا

 دهحي نا كلذ عم هيلع بهف ةءاوها قفاوت
 نطابلا ْق دققي الل يل عجوتب هيسشنل يلهخي نأب

 دع هتاريخو هللا اعل

 هب ذاذات-الا باطبو هاو عبتي نه نال

 يو( 0 5 2 8 ايلي هقاوشأ ريغتب نضام

 4 هريغ يوييذ ءينلا كلذ 9-5 05 عيش

 امئاد كبلق  ةيمارح ىلع ناظقي نذا .نكف

10 0 



 ساما لصنلا مه[

 اهاياوره لخدا ةجاحا دنع كنب لةخاو

 كلمت )ل اذا كال .امع اًبصغ اهايانخ دقتفإو
 00 للاب للا
 98 ةلك لاعلا تحبر وأو

 ةلمك ل ا نأ, كيملق ظن ةطساو 2

 ةضاير واي ايدام الخ رابع نم عاش لكل نوعنو
 « كدقوب اراتحو الاطب ىقبت ال كنا ثيحب ةيحور

 ءايشا ضعب بانتجا نم أضبا كل دب الو
 فب ةذّلا ومو رهدلا ا ةفيفخا لاوفالاك

 ةمزاللا ريغلا تاراي زلاو ءاسنلا ثيداحاو ماعلا

 ”زيمضلا ,نستدنو «لفعلا :لغشت ءايشالا كه نال
 + تياغو ما ولأ هز ١ ار وقالبا تف

 ةعاجشا القنح كيلع ٍنحي/ ام ءايشالا نفو
 رمتلإو ٠ 'موضلإو“ تمصلا.ةيطن» نونانلا ةدشك

 هذه نأش نم نال كيلع "ضورفملا :لغشلإو



 [6؟ كيلفلا ذي 3

 حورأا ىلع دري اليك لاذت نا ضئارفلا
 لثحاا ىلع متعن ةيدع برات ىشنلا يف ريغيو
 » ةداب ءلأ ةرارح دّرإتو

 نامرماك الع ربصلا بن ءايشا دجوبو

 دابطضإو تاريخا نادتفو ةينمزلا ءايشالا نه
 ليك نيرا صئاقنو ندبلا. ضارمإو ا دعا

 لا نزحو ةيزعتلا بلسو لاوفالا 2-5

 ةيرطتو ناسنالا نغت نا ١ ءايشالا نه ناش, ناو
 4 دعي أميف فّرصتلا نسحا ذو راغلا ربط

 0 اليو ابا تافاكملا مو

 اياطخماك اعين ةكرشإ بيرام كالا

 لئاضفو هللا اياصول ةداضملا لئاذرلإو نهاظلا
 4 عيدملا عوسب

 ظنت لك قوف كبلق ظنحا » نذاف:؟
 ةلخدي البل مكه ةروشم بجوب ( 1؟ 5 لاثما )



 زيكا جرادغ كيلنلا ىمن نايفاشا نيب سم ,يش
 عبر وةرشبلا عاونا اندر ةنمو

 دامضملا , ءاودلا لهعتساف ةليذرب ترعش اذا

 رق ةىمشلا كلف دادرت لانتداب لالا رام

 نحل 17 1 ديزي ةليذرر دجوب ا اراك

 اذلو لاما :نودبا, ىفكت ,ال ةءاودلا: لذه :ةفزبعم
 عم بسإس لا مئاذر ىلا نودوعي 001

 ظ » مهاب أو مىئفرعم

 ويح كه يف موب لك" برا: نا..انل يغبنيف

 عارعلا مزعلو ةلطاوم.!ةبوحت نع ةرابع ٍِش يلا

 الح يمنأ ىتح يطالا ثوغلا كيتسنو ةدكافلا

 ه ةبرطضملا ايندلا نه

 هيج لوف ماا ءانعاييدلا كه: يف سم
 يىعقا  يراشنالا : نأ كيحي. انماتساو انضارفأ

 نهف عجوو نزحو بنذو ةلز لك نم اءوصعم



 بسسس بيبي يسب يي سيب

 006 ايغللا] طظنح ْق

 « املا يف الإ نامنالا هيلع لصخي الو هب تدوقلا
 ا ةكوش رسكت نا هللا ةممنا انكي كه ةلاحإو
 عومدب لسغنو ةعيطقملا بابسأ 3 8

 +« موي لك اهب صمت يتلا ساندالا ةيودلا
 نأ“ ةبلق. نيوضي« نان مالقرلا 0 راسع معن
 مهتضا نكلو الخلا يرجي نم اطل ا
 بيمخي هلا اهرذصي ىلا ليال كا
 وع هتاذ

 ةكبسلا ذبنتل كبلق هنطاوع ىلع ناظفي نك ١
 نكيلو ةكاصلا ةديجلا ىلع ظفاحتو اهنم ةلطابلا
 ان 12 ك اراكفاو كله اغذأ ةياع"(كشفن عفن 5

 و نيح 0 يدب يسفن > : ينلا دواد ةلاق

 م« <« كلتعي رش

 عنص دق سيدنلا يلا دواد ناك ناف
 بجي يرملاب مف ةهظع ةكامب ةءاهها عم كلذ



 نب داذللا ”لصنلا 1

 اذه مومه نم صِلَخو هلل ةلاذ سرك بهار ىلع
 بصن هسنن صالخ اًمئاد لءجي نا اهرشاب ىلاعلا

 « هب "متييو ةينيع

 الع طل ناو نالافام لل اقلوةكيدرأ# ا
 تعدلإو ءالتخالاب كيلعف ىلسفشن صالخو

 باددجإو لماغلإو ةولصلاو ة ءارنلإو سرمدلإو

 ابا ةرالعإ وا لاعلاءاز | ]كةفزعم

 لغشلا ىلع فاكعنالاو ناسللا ظفح يف

 نال » كناشل ظنح' يف .داهجالا لك دهتجا
 امنع نوطعي سانلا اهب ملكتي ةلاطب ةلك 1

 يا (ازب اك < نيدلا مو ْق 1

 0 هنأ َْنَظ ند 2 لووَسَرلا بوقعإ علقو



 5 ناسللا الع ق

 ةينايد كلذف هلق رغب لب ةناسل ملي ال وهو
 مب (؟١15:1 بوقعي ) <« ةلطأب

 رورش ةداع مخي ناسللا ظفح هوس نم نال
 ىلا جانمي. الو: توكسلا ناسنالاا اين للا

 لاوفالا بنتجاو تو لأ بيحاف ٠ اهب فاراعالا

 ءىنطي لطابلا مالكلا نم ساثكالا ّنال ةلطابلا

 حرجيو تنقولا .حيضيو :شيطلا»دلوبو. ةمارخلا
 «* بيرنلا كلكشيو ريمضلا

 من من سالك نكيل » : عوسي برلا لاق
 :ريدلا نع وبن كلذ للاذللا و ال الو
 ىالكلا ذيب نضل نلف 000 ا
 #* تحسن وأ 5 زجون

 دارفنالاب كيلعف ثوكسلا ظفح تكئش نا

 لمعلا: ةرلصلل وا «ةءارنلل خاونو اس ا
 94 ليغم رخآ



 س دانملا لصفلا ا[ هراب

 كللغش ىلا “ضمإو ,ةلاطيلا + ٍفنتجلاو : ؟

 البا يدلل ريما خردل عبيرلا : رك _ثرحاو
 [ذقاو انكلللب. امي> هلل !ًالئالقر تلا كورت ككبي
 با ( 34 "يمل ةلاططب ةلك راجعلا الخ

 ينل تعلا7 لع معيب ليدل, بابكلاب ١
 نالسكلا خئويو نيمالا دبعلا «ىناكي جملا عوسيو
 لغتشي نا. ةيطعيلا 4 يذلا ةنم ذخايو ىيناوتملاو

50 

 6 اها/ الفل بعقو« كلل نادر امل نشا
 تافلظلا يف كيبتليف امان وا ًالاطب كدوف كالوم
 يغبني > : كيمالتل عوسي برلا لاق اذلو ةيناربلا
 ةامسف اهلا !ماد آن :ىليترا نم ”لاعا لمعا .نا
 01 رداع يدل عيطتسي ال يذلا ليللا
 001 و 1 أانحوي) <« ماعلا رو انأق ماعلا ِق

 ٍدجلا ليلكا ولان نيسيدنلا ّنا يرعش تيل



 9 ناشللا 0 ْق ظ

 ظ

 ىلنس ليغ ةكضا كانا 1 لاغشلب
 ذيرت فيكف تاناذكلل 1 م 51 مهئامد

 +! راه زبه ةسكل د ا اك ا

 مالكلاو ةلاطبلاب دفرصو كتقو عييضنو كانهو انه
 5 غرافلا

 اوكلمت اوبوت مل نا » : عوسي بيرلا لاق
 اَمَح هايف ( 0: 1؟ اقول ١) كلذك معيج
 كنوناق ظفحو كار ارعرال :ادخلا ادم هةنكل 3

 لاش لب بباقعلا وتضم الاف, كلقروس ا ذا صاف

 »* يدبالا --



6 

 عباسلا لصفلا

 المخ و ةعيوصلا ِق

 اذ ةبيطب أييف ثكمي و ٌةدعموص بحي نم

 « ةيدع براجتو ةريثك اياطخ نم

 ” طا ب امك وتس وأ | نات انه

 الق 00 ند 517 جورلا ةبوذعب ب ذهب ل

 ةريثك ناطاعع جرا لذ انوع اردان الإ ايف من 7

 مب ةييخولا اهبفاوع نم مسي داكي 0

 دول أقم ببر هنا موي 0 ند

 كلذكو متم رولا ضب 1 الو هتيالق ُْق ةماقالا بتيطعش

 اعقل ا ةكرحتل] كاع ا

 اذه كروض مدقف كعموص نم تارض اذا

 كرأت 0 ا ناسا م 37 عودشيل

 « ةيهاو بابسال وأ وأ ةأوهسب كنتبالق



 هاجال ةعبالق كرتي الو روض ضل | ع ريصب نم

 كدنلا حورأأ د تاياسن. ىلع. هلاوز دعب: لصحي

 5000 طاخمو ةديدع رورش نم ملسإو

 ندح ىلع ظنا مم 2 يرن الاذك 2# نم

 للا ىلا ءانلرالا هل رسيتيو وسأ حالصو هتعمسا
 اريثكو 'ةيلتعلا ::ةزاظلاو يطال لكلا 0
 لاب ةحارب منتإو هتاولصو هتاءارق يي عشت! ام

 5 فصول نع لي ةمالسو

 ةكفما :كلدعاق ف جورب 5 ذاق

 ىلا 50 دعو ةفاطلو ةنازرب بمهذاف بيرثلا

 + كل

 ىلا رظنلا نم كينيع جرم اخ يف ظفحا

 ةيشوشلبا 00 نع كليوقشأ 7 ماعلا ليطابا

 يي ديجل مالكب ك ركف و لال منو

 4 هريغ نهد وأ لذي بايئكلا



 عباسلا لصفلا 0

 . كل لحتال ءايشا قاءرظنلا كذيفب !ًاذام

 ركفلا بعت ريغ تاراقنلا كه نه ينمت ال كلنا

 ثدز تراغن اهف تثركتفا الكو حورأا 1

 « نطابلا يف [ةلقو اًنلراطحا هنيع ثقواأ يق

 رظن ىلع ةنطابلا- كسفن ةحار نذا لضفف

 * رو رشلا ةريثك رورملا ةعل رس

 ُةيلق“ةلم» ىلا رافنإو :كتيواز ىلا تدع اذاو

 كلذ ىلع هلل ركنا هيق تنسحا ناف ةيلغو
 ةلاسإت خيابلا كد ءض كبإ 5 عضأو 6 لا 7

 ' ١ كرولا ةيطتوب كو, اعتئالص (كلديشدلعلا اهنا

 « ه«:تءرب 3 1 4

 كلذا لع كلفت: ايو نا كتالز كزغتل

 دق نوكت ام ةولخما يف حيرإو ماعلا طسو يف

 +« جراما يف ةنردخ
- 

 5 ر؛ هنيب ىلأ ناسنالا بك نأ ردافلا ند



 سس يي ا ني يس سس سس سس سل(

 0 ءاليضالاو لاننا 3

 جاو رذحلا 20 يرش تيا بماذ 00

 ام نودوعي يتلا ةئافلا َرا ينأ ريغ مه:و»إ ن
 2 مريع ثويب نه

 توي بش تيا ا نساك كلتيب تلذد اذا

 هرعت ىلا اتلاف لسا نو ليطابالا نم
 0 ميحرأ 00 كقلاخ ةيحاصم ىلا اف

 ةرلزملا يف / ظعنو وهت ال ةدابعلا نأ : ؟
 89 اقع دا ما ذو 1 : ا ها فعمضشلا ال

 سافلا وف زاعب نأ.هتسارق وس عم عوسإ

 نحن انأعي ىك ضرالا لع قدر 0
 ال نإ هلم رثكأ لازتعالا اذه ىلا نيجاتحما
 م« ببن ندا ام زاخ د نا للا ا

 اهب را و ةبذع ةواضما دج عودسإ بم ند

 « ابهاطحو اهندلا بح لغ لي اكاد
 هيأيإ ُْ ةمافالا ب نه 3 ب لجأ 2 أيف



 نمانلا لصنلا 4

 ال 0 ااقن تاكلا لنك منراطي جلو
 0 ل كلو ةحاب مده ةتولخ يف معن
 » مسارعإو مجارفا دشأ ْ اهدنا اهميلع

 برلا ندل نه لان نم ةقامح لظفعا ا ابو

 5-5 ةرئلا ابيع لصف 1 دحوتلأو ءالتخالا ةبهوم

 دوعيو ملبطابأ ىريو مهغيداحا عمسل سانلا ني

 * موهنلاو موكا نم ٍلافتاب هت  ىلأ

 سس هب مو ل ع

 :|| لصفلا

 ضرفلا ,ةءالن يف
 امواقل / ةفاش «:نضّرفلا: ةالضأ كل ةتناب اذا

 عبرا وأ ثالث ذم نيترتلاو ”ررسلا نا :ركذإاف

 را ةدحأو ةعاس نه بذعأو ىرشال تاعاس

 4ي رطملا ناري



 وو وسو سس
 كلل

 6 ضرفلا ةوالت يف

 ضرنلا سره ةلكيزكت ك1
 نا اك داسلا يف كرجا نير يقابل تلفن
 « ربطملا يف اباذع كديزت ةيرايتخالا ةشايطلا

 هيسي دقو هللا ماما تضم. نا 1 قئالب ند
 يغصن ال نأ انك ناو تتشمم ردفو شئاط باتب
 مران كيال 6-52 اب قظنن يتلا لاونالا هل

 + انتالص ىلا تفنليو انل هللا عمتي
 ىف“ ددرع نم. تكترب 'ةياخان كا قرب

 يخبني ال ناكم يف ةيهاو ًلاعفإو ةلطاب الاوقا ولاب
 لعل الإ قوما لك انكرت دعب هيف خارفتن تادانل

 ا رارسالا يف لمأتللو 7
 ه:بغرو هترار< ا زب يقيفحا يالا نأ

 هو ةءالك مالكلا اذهو هل ١ ليترنل هللا خيب“ ْق

 ةيويسأ نيح ف ثقو لك 2 كرابأ «
 + اوما < 1 ْق



 3 لصفلا

 ضنا الو ضرفلا ةوالث نء رينا نم نذاف

 دباعب سيل اذهف سانلا عم اهبضتي تاعاس نم

 4 يح

 ِ 4 ىلا انبلق عفرت انضرف ةوالتب اننا

 نا انكي فيكف هون انتابج

 ْق . هللا نم علا اذه ا 100

 او ينو ةعم

 وأ ةلاطبل ١ هلع هنن ذو 18 4 قت تقوأأ

 . لل ذ يشأ امو ةلطابلا ثبداحالا

 كراشب مأ راحأو ةدانعلاة ضازف د ةاليم مي نهم

 سدفالا ثولاقلا ةممادلا معباسن يف ةئكالملا

 ديشنلا اذه ةداعا نم ءامسلا يف نوي ال مما ذا
 * < سودلق سودق سودق » : وهو

 لسع ةحارب ينثعإ فرع 1 ل 1

 هنأ أولص رصقيف هيضشن صالخب 4 انتعا نكد رثكأ

 17 وااو هيسفنل 55 4 ءيش كو ةسدا دقو



 ري ضرغلا ةوالت يف
 001 هس ل دع. نل-

 +« كس لاعفا رثاسو هتاهتاتو ةنوار ككأ هك
 دمجان كرو ءدب يق هب وذعو عشت 56 مدا

 ابلاغ قش 010 وع كتالص نسم نأب

 +اهوا يث هب رعشب م هتالصرخأ 1 مران الا رعشو نأ

 خل ةرارح 5 عشب رعشا ل اعلياأ| لهو

 ف :ه ريغ له كلتالض دنت اق اباك كتالص

 انايحاو . بنذم ريغ تنك اذا 6 هللا ىدل

 نم ىبيشأ .ةدوازبب ةالصملا ةولصلا كه نوكت

 لغتشي ار ةبوذعو ةرارجب ىلصي نه ّنال ٠ اهريغ
 متانالص: ني مكتوب نا هنأ 0 وذعلا ني

 4 يتلا ةدوربلا ع هنالص لع مو ادي نم ما

 ةواصلا كلت ِق 0 بال !نتك 11 2-10 5

 نوكن ةئالص نا نع الضف ةلرسمو ىلاعت هتدارا ريغ

 بلقلا ناب ققحلا ندري بلقب ا
 «( 15: «١زم ) « هللا ةلذري ال عضتملا رسكمللا

1 0 

 .سسسسسسس سس سس سس سس سسسسسبيبببنيصا 1 000000 ا ا ل سم سمسا



 رشاعلا لصنلا 8#

 كدشر رإ كلت ةرماشلا تما عت وز ادنعإو .ةدطنب

 « هَل ةعاطلاو

 كانا اذإو كريغا نع هيث اف قيبقت ناتبحت نإل
 كحلو ال ةرايلي)/:كئاببر فرتعإف 'ةووضخ ةعن هلل

 ا 0 5 ّخ كلبا

 نادرا, كش لا قتعن نينا. ةيجلاب نفنالا
 00 كفوخو 37 دئازا| كجرف فلما

 »+ كيدافو كصاخم يملا عوسيب ءاجرلاب
 همس سيره سم

 رشاعلا لصفلا

 اضفلا يف لكي نا هرملا ايف 0 ةواص

00 

 ةعومصم كلاعا عب 7 :.| هما اذأ

 كر كرنلا + نيودقلا لالا فلا ىررلا لهنا



 698)  لئاضنلا يف ليكتب نا هرملا ايف بلطي ةولص

 بحير اًنئال ماركا ةفطان ةقيلخ لك ةمّركت نا دارإو
 :.اض -هلادخ .ةضيقال نأ صورصفحلا نعول
 يلاعأ هي بينت نأ كلاس ظل هاا رطاخ

 يل اسج تاكرتح رو ةدطملا كلت ردك بجو

 8 و

 رسكا نا ينيلععتو ةيدبالا ءاوصاخم ةلفلفب ةيرافلا

 7 ييدارأ ماهتلاب

 ُء ءدارلا ذيل يناعجإو يف ةطاوع نا مولا بنرو

 كسفاو هب 5 د كذمو لاا ُ أهم

 ينغتسأ نا لعنإو كسفلا 1-0 ةرهاطلاو ةاصلاب

 ظ 5 5 ذ ي مد اع ةياناقما لاكشالا نع

 الو جراما 2 ىيلاعإو ياوق براي فاصل
 يناعجا لب 0 1 قضرالاب( قصعلا ىعت

 5 9 0 ارداق نيح للك يف

/ 
 و

 ل رس



 ثادلا لصنلا 1

 ءايشالا ”قوذو نال لئاضنلا ةب#و ةبدنالا

 لي نسحا سويف علمسإ ”ى روش سك ةيوامسلا

 ند 1 قببصلا نأ بر أي عدت ال 7

 ا ايلا دل 117 1 525 كقنيو كي اع

نأ وأ 590 يعدخي نأ ناطيشلل نذ' الو
 

 000 1 1 ناب نافعا #) و ةيذاك فيطاتي ناغا
 مسا

 دا ا ةرردو كاع لكني زشايإوا ةياطت

 ع داك نع 1 مأرأ آحإو فوذب كتّزع ماما

 « ةسافلا ءايشألاب ر قلعتو 2010

 نا 1 كدب كاش اعضنم | 5 مهلا ينبه

 ١ ارهاط ةاظاحا لل ةئدر 0 0 لح يلق

 در رلاب ءافئرالا تفو 215 4 لاس يم ند'ه |

 * يشب كس 0 تامابلا 2 كب دانمتالاو أ الا 1

 للا رايس لا دلار اذه يزف لت روان
 هروب بسسس بسس جبع



 مال“ “ لئاضنلا يف لكشف 311

 َ عونب ةينيزلا رومالا يضفا نأ ينطعاو

 ةيرج كت .دخ ىلع يندعاسي لب ينطاب رضي

 يف وأ جراما يف ةليعا لمع لك دعيلو . ىظع

 ةتاعع لق ْك 1 نأ دعب فعالا كسا لل نطابلا

 د ةغانغلا كنّرسو كتدارا يىم>وبو كغ ع

 يبئاغ 7 لك ْق 5 )رش كل عضخأ ياعجاو

 له لقت 0 انا ىتعيبط داش عيش لكان

 كاك (ذآو علمأ] ينوءذت نا ىلا ةضافا وي

 اطيغلا اهعرتخمب ىلا لتمضل لك لطب اكل
 عم ك روجتل كلك في نيب 7 لبقلو يدابال

 دش دنالأ 0 09

 فاطلاو ىوصتلا يتجاح يف ملللا ينركذا

 4 ةلدصوو كلتادوك هيد لح لق ءلوعل

 ه-هههلسطسد



 رادع يدا لصفلا

 لئاذرلا ضغبو بيرذلاو هللا ٌبح يف ؤ
 ظ 0 :
 3 3 ةداعس هتبحم قو بخ حالصلا نأ

2 2 2 

 دع هيل ىانتم ريغ اهالص تمي 20011 حا خمحلا

 هللا وه يذلا حالصلا اذه ةبحم يف الإ اعداعس
 قلوب لأق هياعو ةأوق ءٍىش 0 اهماقت>او

 قيمك ال»ةيافنا ءانيفالا لك ٌتدتعا“» ا لونا |
 امر اعلا ِي لتف 0 عيسلا |

 ميش وأ حالصلا رهاوظ زنغاط 5 ةقيلخما نا

 ةداعسو ةحار سفنلل بع يدين 3 قلو دم

 ”هكاص سبيل 0 2 جزل لاق اضيا اذو

 76 ثا رع

 عفرت هللا نم ةدولوم ةفيرش ةليضف ةبحلا ّنأ

 0 1 تال علل الط لا اه , ةماؤزملا _.نيسنلا



 بيوذل وكلا "ةبعشل قف

 د ثا تشرالا

 مواقو تاذلملا لذرتو ةليذرلا ضغبت اهعاو

 هللا داضب اه: لكب رفظنل :ةعيبطلا بضغتو رشلا

 ناعم ال نائيش زانلاو. ءاملا نأ اكو .:ةليضفلاو

 »* 0 ال ناد ماعلا ةيعشو هللا 3 كلذك

 ةيح داز ةبوبع ملضأو هتاذن ناسثالا رهق اذك

 نمو ٠ ةفرقملا ةلايخإو ا نط لقطاع كالابو

 يفاو ةيحلا 0 هنلاغ ىفرؤو ا ةكوالل ٠ يسإ

 0 مالسلا هنع

 سائلا رهاعيالل نا تينيافانقخلا ناقل

 عار بدأ الو ملعتياف موترشأ عم ٌبحا اذا

 4 ةعابط ان

 ظح هللا: ةيمع ]+ لاووضملا ترا اخ
 بامحالا بنتجاو كتدارا مواقف كتوخا عم مالساا

 +« ءيث لك يف عضاوتو كلاعاب



 ندع يذاجا لصنلا 6

 0 كا ناكل لمبات كرك تلسنالا نا
 كرد ىف يا |!لاعأت ..ةيضفا !لاعا. ايعلفيو

 0 لي وو يداقملا فاصبر" تاركلملا

 جورذلاو مالكلا نم راثكالاو مونلاو «سبللاو
 رخاشلاىثئاملا ىلا ةعراسملاو ةولصلاو لغشلا لاهاو

 0 ىلإ تاهذلا نع

 55| ىتيايناتملا نيفيز ةليضنلا 0 | انا
 ا وئمرلا نيو هلل ْق ءاج اني كلؤراع دزو

 : ا] قم ةل فاصا) ثيرح رو لها ىلإ ىلوالا

 الاب 0 قفرو ريد ثاذ ةيحلا د

 بلطت الو : ةحابقب يأت الو ا 1 رخافنت ال , ةمحعا

 ااا لا اركيات الو. باظغتإ الو هوه ام
 ا لع ربصلو ' 8-5 حران لب مئالاب جن 2

 ٠ يت اك وجرت ءايشالا لك ةدصنو . ءايشالا

 يب ((م-4: 1؟ ةيالروق )١ <« يش ا



 ردع 'ىلاثلا عنا

 ةفعلاو دهزلا ْق

 نشنلا يلوت رشلاو ل لتالا ف ل

 «رث 0 ل انا تناك 4 ناعوت 4 تاريخا

 اماريخو ضرالا حارفا 5 5 ل ند

 نم ما 0 ريك كلذ ْى ل أو كك ريك

 ا كلت نذاذلت 0 0 0

 * 5-5 كباإذث يماذ(ةردإنا ةيايضنت ل 5 لذا 1

 داوتو .كانوصلاب ايل 2 ا

 تاورألا عمباهنم نما يه رانلاب8 ةقعلاو- |لئاذرلا
 ٠١ نسينا ءافش قس || 1110 1-5 !١

 | ةفافمو . كوضلا | عنو بأاقلأ راسكنا نأ

 + اك لاذت

 زرنحي نا. ابيدف نوكيا ارا را 0



 رشع يلاذلا لصفلا اا

 نا ثلت ال داسجالا نال داسجالا ةداما كم

 ِإ « اهضعب ليغست

 ةحارو لاما ٌّبحم يف ميتتست ال ةفعلا نا
 هللا لاج قشعي نأ نذا فينعلا ىلعف . كسج

 وو در ت0 يا دررأ اذإو تيفدألا عمم كناكبو

 ةدرياف لئازلا بذاكلا اماجو داسجالا ةكع ذل

 لول نر ل لح ايبضناخ ةيمازكلا مالكا اذهب
 « < برلا

 لاعلا ساندا نم مسي الكا كد كلم
 نأ اكن قتل ني + ةبانع وسلا ٠ نظني؟+ خرمو

 »م زاللا ءانتعالا ريغ هب يندعي ال اداسفو بارت ويضر

 روت «ماسنالا | ءاولع لا ناهنجب نك:
 مرو لطابلاب لغتشي هندب ةّئقو ها

 « سدنلا حورأأ جحارفا
 حورلا تأيزعنب ارنب ١ يطمظنلا نأ

 1 ما ع سل



 ل د ةدينم ةضاير يف

 دسحا حارفا يف مدهزل الإ هحارفإو سدقلا

 4 اممأق ا مم ماعلاو

 عض 00000 نأ ريغ ةفعلا 0 ٍش نورثك

 هب ثيغتسإو 00 "الز 2 ماهأ للذتيو

 زوفي نبح لك 4 ةساوح نوصيو..هب را ثيح

 يي جيسملا عوسإ ةيار تحن رفاظلاب ةلادعال

 هوس د ده هه دسم

 ردع خل ها لصنلا

 ةأيح يف لماعلا يف 50 عطيشم ةضاير يف

 هالاو عملا عوسب
 ةبوذع ظعإو ناسنالا اسوأ ةضاير نسحأ

 عودسإ ادهش ءابيع 2 لم املأ اه هتايح 2 اهدي

 5 ليال لا ال وه 8 همالاو يسأل |

 هزم ع . ةّيقعلا ةو - 2 اك ةيامعلا يا



 رشع ثلايلا لصفلا 21

 نادال اق دع اكاكإلا | راك ةلالضلا نع

 0 مولعلا 3 ف اردان ا 0 ال 5

 ناكل لة ماقول ةكيجنا هلك قبارط قاف
 ةيضرامإل ةديما كاع اذ وخدلاو مشللا ةوؤاباتتلاو

 2 4 اعاو هلئاضن عبج 2 1 نبأ ةهباشملا وه

 ايف دصفنو كتاضايز 0 برت 7 معن

 تفقو 15 يي 000 7 . ةتمار 2 2 000

 كسار نحو : كنءاما ارضاح .ةرّوصت ٠ ناكمو
 لاودنلا 0 فلعاكرا لع ةدابعو مق ارتحاب

 كاع هتفأ ًُر د 4:تحر اب ا 0 ةلجيو ةظعو

 كلل 11 ظلال 2 ظطمصا انت رفبلا ثابت لعو
 أ هفانشسا نود 0 نيل كوم وأ 44 لم 2

 4 دي 3

 0 كس ام 00 ةظاداو كيلا

 لإ ماما فرأعل نأ شو 4 تطال نر



« ٠. 

 اما ادج ةدينم ةضاير يف

 ترلا نم نقلت 41 كرر ذل هانا كا كر

 أنفو «ىفا ادفلا ةكعذ يف 5 كتف عوسإ

 انيرلا دف اذامب » : ةلوثب يبل 5 هانع" اف

 وانتا ضالنما ناك هيا كب نسل ان كا

 2 01 و

 ةسادقلا ةاكلا جيسملا عوسي 8 اا

 هربصو هعضاوتو راغب تا 3 595

 +« لاع ءلأ سي هراقتحاو

 ةسدنلبا ةتدالو ذنم لغتشا كلجال .اركذا ٠

 لدبود ل ملا ادي كلفت اللا ىلع هتوه ىتح

 وا ةكئالملا ةبشإ 4 ةعنصل ل يذلا رمالا الك ةئاذ

 هب نان كلذ وشال مف ٠ نيسيدنلا دحا

 ةءركتو ماودلا ىلع هب ثرغتسلو ءيش لك قوف

 « نووي 1 يق هلو

 ِي وأب وطلل 2 ولت تفاكذك واصملا عومشا ةفرعم ّنأ



 مع ىلابلا لعقا ا

 ءازابو ,لعو ةكح لك قوفت ةكح.لوسراا سلوب
 ا” ةراجلاب ةقرافتو) هيداعب لكس حلاو, كح منه

 هلجرأب ءطوو هيث ا ربحا دل عا

 : ليدل اوم نم * ىل:ه وهو لافو دسحلا تاوهش

 : م <.ىل 6 اف نول ه ينأايح »

 ااا ا ا داع تا ينم راب ذغ 7-5 ايف

 تنطن يتلا سفنلا ةسادقو ةداعس ضعأ ام ايو

 : 0 ءيش مث لكو اهعايح 3 جملا 1

 الك وبدل 2 هك قم مانع ني

 ا ةويل ءيش 5 قوف ةبحيو ءيث 5

 الو هتاذ ث اع ىرحا حول ْق 50007
- 

ِ - 

 ةينينحا ا 1 هيأ ف نمد اَعَش هسفنل ََك اري

 تثويو جيسملا 0 2 ياو ا. نأ ءزه ٍِش

 يق ءيَش لك جبريل ٠ يش لك 0 هتاذ نع



002221 

 4م نجل ةضاير يف

 ةسنن كلها نمو. 1 هي دايز

 ي«(190 : 11 ىتء) <« اهدجو يلجأ نم

 0 ءاغ 0 اذكه ايي م

 تسبب اع عااذ ذا عم ةناف دئادغلا عاورأل ا

 نعااج . عوسإ ثيح لأ ا ْق حورلاب

 23 هتادهنت - لك هيلأ عذراو ٠ 5 نبي نع

 "5 ةبوغر 7 لاني 2-1 لعلاو ةداصلا ند لمي 0

 نمغنلأ قوي عيسملا مالا يف رثاوتملا 0 9

 جراف انها يق, ةييطع نإف . 8 رك 0

 ا ءاجقلالاب ةصاخ كزذلا كييلعف نطابلا يق وا

 عاجو 7 مظع كلاب يف اددرم عمار :

 0 منح ا ريخلا ان انلجا نم عود اهدبكت يف

 اذا عودسب مالا ف ماعلا ان

 2 0 4هعاجوا نم اعيش حرب 0 ناديرت

 انيطعي نأ محوسب برأ دارا اذا 58-55 حيرشن

س_684208484144مخ4
 00 

16 0 



 رع عبارلا لصفلا 11

 #4 هبال نه ليلتي رعشنو اك اعيش برشل نأ

 نوحرفي كتميكللا ممل 0 ةتبشلا اذذو

 لام ىلع ع ريصل م.عاجوأ نولمنجو مهدئ كلثملا

 4 يلالا ملم

 هس همسه مه

 رشع عب ارلا لصنلا

 3 ا ْق و ةطوبغملا ميرم ءأ الا 5 2

 ءارذعلا ميرم ءيش لك يف ركذت نا كب قباب
 ا.ءافاةقساب راجل ز ةكوالل عومسإ 0 ةطوبغملا

 كتايرورض عيج يف اهنم ابرق ءىتلنو اماولصو
 يع كب قاما 4 ماغى ءاوثلي منألا مم و رج أ لدف

 هىفتملاو كيفغتسملا يلععب واهلا مم ع 6

 عوسب أمن بال 3 9 6 ند كا هل ثا 4
 راع وب ىللل الإ! ننلا ريف ايس الرق



 عراد ةطوبغملا يره ءارذعلا ركذ يف

 عم مول لك كذحلا مم ره لصن ل وأ اح

 يف: ماعلا .يقب:ناك ال لكلب كيل للا 7
 مدخي داكي 1 لب لع اياطخي 3 نيب وهو دوجوأأ

8 
 جيسملا موتا نينموملا 3 لع :ن : ذأ بع

 ءارذعلا مير اوديغتسي أ ةأطح مأ 0 اك

 قوي للا وي ديفا او نابهرلا ١ ىلع 0 كلذ 8

 ةس لأم رأو كأن ءامسلا ىلا نوفوتيو ممتع اردن 0

 * هناروذو هحارفأ ند يش ْق ماعلا ةكاياشم نوب أيل

 انتإولص .ي.كلان تفل
 انالطط نارذغ أهم فظل ا مرد عل

 ْق هللا ع ةزيزعلا عضأو هلا ةييخ أو ةنعلا 15 مهضثو

 يف انءدنتل اهلا جانت يا معلا ارئادلو|اةيلغلا
 دب 1 050 لع 508 . كلل

 عضاوتلا نع ةيقاحا ل اضفلا نع ان دعبأ 6 انخيو

مبهجبجيبجيياد##““4
 1141-110ة84ع88عغس

 اس



 رشع عباراا لصفلا آم

 ةءاعلا ةنعلإو ةلماكلا ةعاطلإو سدقملا رتقلإو غيلبلا
 ةرار> ةيعفملا ةبجلا و ةدابع ةتعموبملا لمهاتلاو

 يس اهئمب ةدوجوم تناك يتلا لئاضنفلا رئاسو

 "ل مأ 002

 لوسي ريف يأرت أهيمدق 0 ذأ مارتنلف

 5 الئاضف

 عضاوتب ةيلطأف عيش لع لوضمما ذو اذا

 دعاس اهمال "0 وأب وطلا ءأ رذعلا م هطيإو

 د ةلياعا امافاتجساب تاوءالأو ءايحالا

 يسب دق عيمج ةمعن نافوغي اهدجو اهيجن نأ

 د ماعلا اذه ْق ني د ني انعفنل نالأ هم لوتس

 اهئاولص ٌنأف امعافشب رهيدل و أب نذا (ًددل

 +« لجو رع هللا ىدل ةلوبقم
5-4 



 املا“

 رادع نمأت *ءا لصنلا

 نامدأب نيسي دْنلا كانا صن تا ف

 نسب دنلا :تاولصب ةجاحلب ةثاغتنمالا لا إل

 اك ات كننالب يللي مي ءاسلا ىف نيكلاملا

 ةنغأ نيب كايا يضنيو 2 يتم ْق ئر“

 اذعب هللا نعل ديعي كعب لارن ) دس

5-5 

 نيسبدفلا . ةقايبض كيش عطس رك ا

 ظ [.ئ اج ارت هد 557 هدو أ افدص

 +« :ةغرافملا ,تاملاكايإاو :ةيردبلا تالصا

 نمر ناك كييشيتملا سبدف ةالص َنا

 7 نفيا هب رعشن امو كئاقدصا عيمج ةرايز

 نع دمي ال اب لت ةنطابلا جملا عوسي تايلسن

 #4 مهحارفأو قسما تلال عيج
 يا م م م



 ال حرنب نطابلا يف عمتي رابلا لجرلا َن

 7 لكم الل تلخا ناخب ناسنالا ةكرذي
 ياللا زق ةنيلسف بتلطنا الا نأ. قاوظ : ؟

 يتلا ةعرولا تاواصلاو ةسدقملا تاةارقلا يف نكل

 قل عا للولاد هلا لاسشالا ةواردت
 وسلا ىبانلاك قر واني ةنلا 7 ليان اكع ةيازاكملا
 « ةروظنأا تاريذملا

 اهنارالا

 نياص سانا ة حل ا نوبيلطي 0

 لغم مرضانا 0 ج 0

 « مريظن ناك ن٠ نوبي رارشالاو
 ْق ىياكيدتلا تب كلت نأ دير: تع اذا

 اريثك لا مانت نأ كل ىعشو و 53117 ١ 0 ءاشلا

 ضرالا دع كك رياغن 1 هللأ لدال

 كيتنكي نيس دنلا ءّركت نا ازيك كدينياال نال

 ١ دلل ةنلاتت كترسو



 014 نيسب دنلا تزل ةةاالا 3

 ضورُ نيسيدفلاو هللا يجرد نأ كدر ذأو

 يف عسإو .كلئاذر لئاقو كتدارا رسكإو كذسج

 مىجااعنو لقسودالا محار: انتا لئاضتإاا تابخت

 متطس|وب تدمر مريظن 6 0 3

 « مهدجمو ميلكا 2 ما

 ةيجوملا كادبعم || راك نوح 00

 ناسللا دغف>و اياطفما 0 و اعلا 4

 ةليضفلا يف مدقغلا كاويوط 0 يي تابللا

 ليترتلاو تاناسحالا ىلعركشلاو ةدشلا 1 ربصلاو

 مناستلاو ثزح ةطلاخي ال يذلا رعلاب 3

 ةماقإو .نارفغلا بلاطو: ةونذلا رار الاو أو مين ارالاو

 ضئارف رئاسو ةياتعلا ةواصلا عومدو سيدادتلا

 « نوناكا

 ىلا ةبيطو هّرشت نوحي نيسشللا 00

 ال 060 ظوررشلا ةيفرتشم تلال :اواص
 احس سس



 لرشع سس 2# لحفلا ٌآ 53

 اكاص لق ضرالا ءامهددرتإ دم نيذلا مو

 + مث دعا لجال 5

 نيعيضاخ انرياظت 1-1 أوئاك نسل دنلا 1

 0 لإ 0 َْف ةراكو رورذلا عاونال 3 ١ اهتلا نح 5 1

 اة ذافتسا مل 3 لب الب وطأ 00 0 ُُق شاع نم

 مث ةلطاب هل يعن | وعدي لو م 5 ةيعنل ا قرانا ند

 وود و كاد هب مروعش 5 27 5 لب

 ةليذرلا علقو ةيطغخلا كر هي أعم نودعجيو

 تاواضصلاب هللا هللأ هع 2 مدقنلاو ةليضفلا اتباتكاب

 اورذظ يح | اولي و : ةياَنعْلا ةءاضفللا

 ليدل 2 نآلا و ون ل اولانو مهعادعأ عيم

 هت دهأشم نوهعنثاو ةنوععساو ةنوديو هللا نأ ركشي

 م. داعسو . هتاذإ يدأو ند 0 ه:رصحو

 انءاجرو انعتث دزيلو ملثم نذا 0 اف
 صؤظؤ11000لللللللللللا لااا



 ع1 نيسبدفلا تاولصب ةئاغتسالا يف

 تاماركالا عاوناب مههركفلو مامساب اضيا ثغتسنأو
 توق عونب تربتخأ دق نيدباعلا سوفن نا ذا

 أس ميج انتئاغتسإو نيسيدفلا لاا ا هيلا

 «.مدايعاب+ةسيتكلا ذم .

 هنزح يف بلطي بيعكلا نيزما ناسنالا ن

 ءاهتاروشم مضر كاوقإب ةياثلب 2 ئاقدصا 0

 ةياسن كتاقيضو كباوحلسف 51 عنا تلظأق

 مهلع ضرعإو كول راش حال نمل

 أوفرع دق مال فذ م كتئغتسإو كتاجحاية>ا

 هنو راك ناسنالا 1 ضرالا ىلع مهما |

ر تفل وأو باراك 525
 5 . ممتالتمال نالأ مه

 انيلص .نإ:انناوليصتر ملا »نوعان اا

 5 نامياو ةثشب مهبل



 كدا

 راع خا لصفلا

 كل تركك ل وفل ف

 هه قا دررذلا فيحزلا نيتلكتلا ىوخاانا

 هتاريذ نم ءيش يف ماعلا زويواشي لأنا راها اينما

 تايضرالا مراقتحاب امئاد |وبلطي نأ لب هحارفإو

 +« هنكتالم ةيحاضمو ع عوسي ةهاشم

 ةبهغم ..مرغملاب سلوب, يزابوطلا_.ناككلذلو

 تاريذ عج راقتحالا لك رتنحي ميسم عوسب

 يلا > : ءادنلا ىلا يةوش حان دنع لوتيو ضرالا

 »بد ل عا وكال ىلالختا بلطا

 طقف نيل اكل) نكل عيمجلل طعبال قوشلا اذهّنا

 ١ <.ءاملا ىف يه انت اح ٠ : |ولوتي نا نوردني نيذلا

 الويحوملاو درمان" ىلع نوأصادلا مه نوليلق

 تامارك لك نيرفتمم ةيدبالا و مفطاوع عيج



 < تائاسلا كر ه ىلا قوشلا يف

 0: اها .ذغو ايدلا

 عوشي نونا نود>ر شيف جيسملا
 عضأو لآ مىباف ندا 2 00 1 رقغب

 ثتالامالا فا َلغ ىتح 1 ماخأو ذ نونيويو

 فوخو ةعادقب ةيرورشلل 0 ملص نوطعيو

 نيذلا م الو بجاوأأ نم لفأب نوفنكيو

 هللا 26 00000 انام ايدل نو رتنع

 15009 نيه“ يراهن ىاسرلا مخ نر

 عوسب ىلا اعيرس اوغلبي ينافلا مدسج ن. جورفلل

 * موةيعلو ماكس امىلا ءلا اذه يف ملا شيا أ جيسلإ

 داذريو ةفاوشا: قاوضالا ةهاقطا# نأ نا

 ىلا خرصإو يلصي كنفني الو ةرارح ممدو 1

 هيكل العم ءايسلا تنل ل١ 2 1 عاود

 »ع هب نينموملا عيمجأ هب دعو يذلا

 عادلا مسوفل ا ةقف ذ كلو َط 5 557 هل ايف

 تيس بس ا"



 رشلنع نس داسلا لصفلا 12

 ةلماكلا ةبحلاو ةيلما ةنيبلا هللا ةفرعمو غيلبلا مالسلإو

 + ةناثلا ةداعتملاو
 ا ملا م ريكا اذكار ثوب اذا

 اه 141 , يفد ىف ضنا كلام دو دل لدا لكلا
 « ليلقلا ماملإو ردانلا مالسلاو غببلا ءاقشلا دجويف

 ةلوقن نا ءايقشالا نحن عيطتسن اذام كلا

 دلل ندين الا نش انكم م نيكو املا: هدا ف
 . ةينافلا ريغلا ةوبحإو لتحل كاك قون ايف من
 انع ةرتتسم لازت ال ةيدبالا ةويلا نه ّنا يرهل
 لياقلا رزنلا الا اهنم مهغنال مالظلا يداو اذه يف
 + زاغلالإو :لاقمالا ةظساوب .كلذو

 ىلع ملاعلا اذه ماللفب ةطاخحلا انسفنا ن ذا 'تتلف
 يوامتلا نطو | ناكس ةبهط ل و يدبالا رودلا حارفا

 كلي ثيح ىلعلا ىلا ماودلا ىلع انظاحاب عفنرألو

 ' تالز/ناودادلا كهدنللا هلم جسملا عوسإ



 00 ل هل نع

 عشته اهلا

 بايك

 ةيحورلا تاضايرلا يف يذلا سلا شور:

 ل
0 

 س 5 1 2

 ةعيع
(0© © > © 5 
6 



2-4 

 ةيحورأ| تاضايرأ| بانك اذه انغولب دنع اننا

 ات هئارابعوا هلوصف:ناكأ | دجو هبيرعتب انعورشو

 ”طرقللا اةلماح  ىايهرأا لمكو تقيس ةذقأ قاسم
 عببتج داعم هلم و هديا كفرطتن نأ ققوالا

 قوام ا ةيطاب ,ةشيع نشيعن نأ باطن: ىلا: -سسوفلا

 ”ا كا دل اتا كنانه كلك ناك
 نم اهانفطتفا ىرخاب اهنع انضّوعو لوصف ضعب
 | الل عو ةياساتلاا ةروسملاب يريم ىيملشملا بنتك

 اا لقب اهريغب لوصف ضعب انعججو نيتعباشتم نيتمك

 ندا كاوضصف- حرضقو اضيا ناسا لا نانو

 4 ل ارصتوب اه انتا قس انما : داجللا .تابيبك
 تانكلا اذه( نفاادادعلا نْضَعَب انتا: 5 باىكلا

 الل باتكلا دادعأب هيسألا
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 نر
 ةليضفلا لع ديدث ضير

 روض حور در# » 6 كوشرلا رس 00

 0 سسفأ) > ديد نادال أ مفي

 هيؤادبح تاضاير اوداتعا لق 56 3 نا

 قورلا مدخعلا 1 مو لك مىسفنا تلامتمي +

 نوع 55 و دارا نوبلطي كلذا داو. ١ 521 بحو

 املز ذايب ملي 001 ْق و :| 55 ءاضوضلا

 . حاوصلن ةمادنو دامئجاب مايقلا 1 ّط 5

 تغلف طاوعلا ْق نورظنيو هراكفا ع نولظاعتو

 ةرازغ 6 واصيب ناقل يخيل نولئاعو 0 0 يلا

 : نولوشيو هيدا بتكلا ِق 3 انلابو ةرعاو

 + ينحرا كتميرشبو ٠ك دعا روزلا قيرط >



 0مم يمرر ا“

 لوالا لصفلا 1

 ةنطابلا ةذاعلا تاضاَير ْق ل هيإ نع 3

 : ردد اذا كمل الو كلانهو انه: ةلاعم ال هيتي

 « ةليذرأاب

 0 رووطتل انا غثرانشاب ١ عيج م5

 000 كدط طو ا اىهال أعفرعم ُش

 هاك ابس و 2

 8 دك موس ءىلدملا تيكاسملا 1 ىضر ل
0 

 ةقيقر كالسونو 0 نيرباعلا نم نوبلطب ةملا

 ا نمرلملا خد 1 م١ فصيف مهضاردال اجالع

 محرلا فوورلا بر ( فيكف مير نفل تاج

 ' لولا دوج راش بكيت كييرلق, ةواشا لذ
 * يدبالا صالفخمتا ءاغتبا اهرورشو

 نورا كيلا بئرا ةباضا و كلا: ليغ

 ال كلي راهو اللا زاب كوبر اكلناجايجلا
 + نئأف نودب كنايح نم ةعاس ضقت



 0 ةليضفلا ىلع ديدث ضب رث يف

 م نم- ةيموعلا» تاضايارلا "بأ عتاجالك و36
 سكملاب كل ينبني لب ةيصوصخملا كتاضاير
 00 عابتا 0 ةريغ كتاضاير يف 0

 كتكأ نطابلا مالسلا نم ائيش دنفت اليكل روما
 هن هانم المتر لارا طعنت

 تأنيب ف مين نع كلبك ضراع كباصا اذا

 كنكي تقو عرسا يف هيلا دوعت ناب دعجاف وب
 ع كلذ

 كمن فندل كصئاقن رتفد املاغ عجار
 ينل ةمعنلا بجومب نون :اق كل مهرأو كرخات وا
 ةبو ذعب اي 0 لمعي ال ناسنالا نال اهلن

 كم نكح عيضول ١ ميدولا 5 4 سدقلا حورلا

 »* ئظعغ ةلوهسب ةب ه2

 دصنبو ةلايح بتري نا هناش نه م كلا ّْن

 56 هل يغبنإ و 000 ةياغ ايل ند 7

19 01 



 لوالا لصنلا نا

 !لع. نه ةنياغ ةغلبت ناب 8 ريدا امئاسولا 0

 لهاما ماين نهد رثكا عملو مك هلع 9 دحاو

 + ةريثد 5 لاعاب

 نهد اك وأ أهتقو ريغ ْق لاعا لمعي نمد

 0 ةبيرق تيمي همالك ةويتن ْق ركتفب نأ نود

 لمعي نم اما. مدخلا لأ ةقوسا أ اها هل لصحيو

 زوفي هلاوفا ةجيت يف راقنلا نادي نفو يف ةلاعا

 : « ةطبغي حاج اعاد

 ةيوذعب اهعم ,نتت ةنسح ةلاح يف تنك اذا : ؟

 ىلع دعت الق كيلق نطاب يف سدنلا حورأأ

 لباق ربغ كناكر اطخالل ضّرءتتو نه كنلاح

 ١ ملعا قم رذاانهز علضَوْختا قل! اب ظونسلل

 سدنلا حورلا ةبوذع اًئيشف ايف كنع ليز
 لّرا يف اهركت تنكر ورش يف كطرويو ةترارحو

 +« اهنم اموصعم كتاذ بستحتو ردالا



 3 ةليضنلا ىلع ديدث ضيرخت يف

 َن اعل |وناك نيريثك لاث» !مبقي ”ةقيقح نه

 نه عوسب نوبجيو نينبلا نبك قوتكايو لاسلا

 ا 1 | اىركذي ملو مهعض اوسنف مم ,وأق لك
 : نوس ادي مهخم ا دا اعز مي تاع

 أوضّرمن ٠ منع ن نما يف اوناك نوح 0 0

 ةطقس اوطقس نا [وغبل امو راطخالا عاونال مهناو
 ١ 5 ميكلها لب مهضفر

 ةحادتلا ىف اومدقن» نيللا نوط
 تفولا يف اًضيا !وداز ةمن“ىداز اًذكفياهيف |وديْنو
 رذبلا ملا [ميلودو ما نمار را ا

 0 يوذو جويشلاووانالا [تار ل
 ةداستلا نقم داوذلبف ايس 0 !
 « ةيخوجلا ةيا لابس نما ]نر ينل

 أَو أدب نم فخو ماد: كفعض :نذا:ركذاف

 م ةيلاثلا.هايملا ىلا[ وسلا سو ا ١



 *# يلاثلا لصفلا

 ةدابعلا يف لاعفالا ةرثكو ةلجملا باننجا يف

 ءدب يف مهيبصي ام اريتكا نيدبعتملا 3
 11 بلح را*«اننان نب رمالا نيذه نجا م.يدابع

 را قءدجرو ةوعأ للا دش ١ نحف 3
 مذهب ”ئاف لاكلا ناك م :أواص أو 0

1 0 

 ةلمملا بنتجت نا انتدابع ءدب يف انل يغبنيف

 نب أنت 0 ا ملأ كفلب "ةقيرطظتنس تاز ل١ ماتهالأو

 ائيشف اعيش انلقني نا هني ادعو تنرأأ 'ةحعرب عارذ

 يوه كبري يذلا لاكلا 06

 511 ءاصخلا ةتانندكا# ىف' اةكالرلا“ ني دل
 .اليلتلو ال ةداضملا تالزلا حالصا يه ةليضفلا ْنأ

 ليي ةتباصا ةركعل ةليضفلا ا رط كرتي نم



 6 ةامعلا بائتجا يف

 لعب نا باطي نه لكم ةلثمو ةليضفلا ديدحت
 نيح نحاو ةطاغ طلغي نأ نود ند ةءارنلا

 « ابيف هجرت

 ةنطايلا, كلدجعأر راع كلاذشا 2 ظذفحا

 نوكب امتقو هللاب 06 7 ايل اكاد فع نأ ثيح

 5 بولا ةمدخع وأ درومأب الدف كدي

 نسي ند قمل ىلع ةبعص ةضايرلا له تيالل

 نثكأب ةناطايلا ةيحورلا لاعالل |نغرا ل| هلل
 كيناكإ "نأو ةينمزأ] ةجراذما لاعالل مرات 9

 د اماذ ِق يحج لاعالا نه

 ىف ةقاضصا قيناكا نه ةجرأذا لاعالا نأ
 0 و 1

 هللأب انلصوت يلا ةنطالا لاعالا نم اردق طحا

 لضفن_ نا: .يث.لك يف انل. ينبني نق ةلاكإو ٠ اسار
 ذأ اندلاع عبج اهل يعضنأو انتدارا ىلع هللا ةدارا

 اعاد هل هللا ةدارأ لعن 7 ضش ه انل ئاع نسحأ نأ



 يلابلا .لصنلا 2

 الادخال عراك دابا "اننا تلمس ان
 كرتشت وا تاولصلا. لك“ ىلضت“- نا تلطت "الف
 ردك ل راالدا زنا لتشت وا كايوحال + زك
 كار دا غ4 كنب دول اذى طحت ىلا ةططالإا ذل
 ل تر كاد بلك كركر ةلئلك طقم لكراع
 اهيف تبث نا عيطتسن الو طئاسولا زكيسا عل

 عجرتو اهعيج كرزتف ىلوالا كترارح دونم دحب

 ١ 5 ال ىلا

 ١ ال فلل انقااقباملا تشل |
 نادل ةاكبادل كتاف ار * وأ اعرعد تابجاو

 هبشا امو ةيئافولا 0 ةزلر وتشمل تنارانترل اك
 اهنابجاو 5 كازا ىف لد اهل دل كلذ

 ماودلا ض هيةيعنل عوض |و هللاب دامت الإ

 ا هاي لك بيرغلل يدؤت ناو
 راظتنت مدخلا 310 ا لبق اما لوب اهيلع

22 



 66 ةليعأا بانتجا يف

 راكمتف ةبسانألا صرفلا ةينابرلا ةيانعلا ا مذنن نا

 د هللا عم أهدحو ا نأ ىوس

 نسحا ىف يخت كبلطتاأل ةباعللا تلال

 فارعطتل نأ ني ا أهيف هللا رو يلا ءايشالا

 ل نإ ةدحإو ةوطخ وطخن وا اهّرسم بجومب

 عم رصم ىف كشف. كللذتا لا ل ترلا اهو

 نا ىلا :يليئارنالا نعمل »لملم وال لال اناا
 ضرأ ل باهذلاو أمم جاو رذملاب برأأ اهرمأي

 هب نيطسأف

 دجت اهناف امدابع تانص كه سفن اعف

 لع مهسفنأ رارشالا لمتو بيرذلا ينبتو اح هللا

 همم اه جه سلا
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 لصفلا ١:

 ىلاعت هللا ىلا هباتب ناسنالا عافترا يف

 ال, كلاخفا لول هلل - كبلق عفرا

 هلع حالصلا اهم يا ثا ةتيلقا ام ظعتست |[

 فصن لب ادحإو اراهن ب فرص 3 ردقل
 -دشم ير سحإو كك هلل ماعلا غزننلا يف ةعاس

 نكامالا ف ىتح ةرابطلا 0 21د لابلا

 + ةلدتملا

 يف عفرت نأ نود نه يضمن ا عدت ال

 لاف. ةزيجو ةواص وا ةيحور ةفانب هللا ىلا كبلق

 اي تل) دنا جما عمجذال_نطبدإقب عوني سيلا
 ل نحول كلذ! قبامو « يلع وهف يعم 20

 رات ار ومالا خرفنيو هللا عم هتاذب ايا نوكي

 « هتمو أقم فرحا ولا ا ني دب دع ضب



 5.1 2 ىلاعت هلا ىلا هبلتب ناسنالا عافئرا يف

 ال. "نم نالالدبا/ كيت نضالخ لا
 نا. كتيليبال قئاف دلاءّرع لعرض ا
 نادل الم نكي هع ا

 خاف ّنال ني> لك يف كماما كانيع نكنل
 ابي. :كسعأ ناكم 5 2 و 2 ودعلا

 « ةيعاتلا» نسوفنلا

 هام الز أ خرص ٠١ هدجت برأا تطأ ١

 مولا ٠٠ 0 يلا برأي هدد بكل لق

 تا /اصلا عرسال 0 ىلا ع 0

 « ريس اهي مطصأل كععن نخب يه |
 اد 53 ناف يهم ن ى هن ٍضْرأ

 ل ثابتا لس ا 00 1

 نوللا له ان ماعلا | لو 0 كلجالو ىحالخ

 كلجا نبو.موناة لكل تسوا شلل
 كلجالو ٠ هيف عفن ال لهاج ناسنا لك. ترص



 كثلايلا لصنلا و

 . تاناهالإ ”اسو تاذع' بدلا ملكا داتلا لبقا 5

 اوئاسو ةفاشلا لاغشالاو موصلاو ربسلل يلهاك ينحاو

 ءةقلل ةتيدات يردن يل ضرف كلذ لكو باعت الا

 ةأفاكم ينئفاكت فوسو مدخلا كه أح وون ا كلنال

 م كاذ كالي 1 عرفأو

 هر اغلخ مح ثحت“ ءكدبع رتماأن ا

 ياججلم نك يبر عوسي اي .رشبلا الو دسحلا ىثخي

 يفافدصا عبج ّنال ابيبح يل نك. ةيحولا يتبزعتو

 2 2 ينوكرت

 ةمابلاب ةءاحرلا نال العوسي ايو ىلاجتربم كو

 اذه جازفا 0 نال يرورسو حرف ا لطأب

 5 فر انْيَدَحُو ال غل عايضو مدع ملاعلا

 يلا قيرطلا له 2 ال رشبلا نال :ابيف كلشا

 00 ل ل سا لكو ييزعن كيفو يناغا هجوا بر اي كل



 5 : ١ ةينلا ةرابط ْ

 + ىبوذعو 0 يدجو يعالخ نكن اك

 . كنالا. ف اكسبتإو كيلي حا نأ 15
 بسح لم-١ نا ينطعاو يلق يف كحورج :مسرا

 نإو ينل ةهج يأ نم مئاتشلإو ثتاناهالا قاوشأ

 * ىلاه دفعو ىنارح يف 2 0 هي

 هل هوهجه. س

 د عبارلا لصفلا

 ةيفأ| ةرابط 2

 لاخما دوهيلا تملك ينا : يللا ملعملا مالك
 مز هل :يييغلا مم 00 ةيبرزق 5 ةسوسوم

 : ل ثانف ةنطابلا ةيحورلا ءايشالا كاردا نع
 هاي وك لك كدتفشسساس ا

 عونا 200 الا كنلكا ينا دهب ( 5: 0

 كتبت تناك اذا > : كلا لؤفاف. لْجإو  عوأ



 ل
 سم

 ك0

 عب اراا لحدفلا ا

 ما رك .كلاعا عب ”ةرهاط

 "يا كاد فنلعاخ 00 توص

 (44 : طي زمن) < ينلعو كنحي يلدشرأ٠ يناع كلعت

 بغرا اهلثم ماعلا اذه نم ءيش يف بغرا ال ىنال

 5 ىل لقف كملاعت عابتإو د م ا عامنسا ْق

 « ةرهاط ينين نوكت تل كل

 نوكت كلنين نا ”ينب اب : يللا محملا تودص

 كلاعا 1 هلاك نأ تنشةرادأ 50

 اك تا ذأ ' كلتاعورشمو و كلاوقاو

 م دابع يف نوعي ال ا يدع نا

 1 كل ظ دف نسنمو:ئدجم ةغاطلا مماعإو هاون

 000 م دئاوع 1 لب 000

 ة مرا1 ايام اكلت ةنسا ةعمسلاو سانلا يدك

 ٠ كلذ هبشا امو هولا ةداعسلاو ةنطابلا ةحارلاو

 (لاورلا ةعل رس ةصفقأن نووكت مى: دابع اذْلو



 ١١ ةينل) ةرابط ِق

 وع ة 0

 الف“ ةينلا .ةرابظب نوناد ناز فجل 14181

 8 :دلا يش نيش م الو مهتاوذ ىلا نوراظني

 يهدم جه يدحو انا نوكأ يرش ةرخالاو

 أول ةفتردزب منأ ثري بولقلا لك ىلع كلامو

 جا بنو جيسملا نه نيمور# مىسفن 3 أوناك

 ا 0

 مثدصقو ماو ذ نم ماعلا اذه هدّرٍتب مىأ

 غرهاظلا وا ةنطابلا ماعا نم 0 يف ريغال يدجم

 ةحارلاو ةماركلاو ةعمسلاو ةحدملاو دجلا نم نولاني

 مه | اوناك نإ او ممريغ بيصن قوغي اه ةداعسلاو

 ةيلع نزال كللذ“ نم. ءيش ىلا نوتانلي 2

 تافاككا:: ىشحاب 'ءقاكل ال نانسن) اذا "ارنا
 ةيصخنلا نئارع عفن داكيو يتاذل يندم: نم
 دع يبسأ سا دقنو ي دج ماا
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 عبارلا لصفلا ؟

 ةلاح ءته+ يناك اذاف : ذيةنلا ثوص : ؟

 ا(, ةناذزاا ؛نفبلل ىو مث يوطفق عرهاطلا ةينلا

 ااا لع ايوب نانارال يحل ارم ماأعت قلل

 غولبلا فيك نكلو ٠ ليزج قافحم»ا تاذ اهلاعا

 ” كر اجلا كينكري# يطور ديلا ةرايام كه ىلا

 4 او يفر ب

 اريدنلاب ايوا تكي اذا> : لالا راعملا كك

 لع ل 00 يف كبلق 4 ل 1 هدول

 يخوف . اهلا ةيدوملا قيرطلا كنودف ل ةراهط

 كيف لمعا ينيعدو كصالخو 52-6 2

 ينعيشم كا 4 نأب 1 ُك نيح رال ءاشا ًْي

 ا ل اذازو ىف :نظتلكا نابل

 نا ان كرو دي لك هي حل
 ” انحلت ةينأا ةرابط ىلا ًالجاع تغلب كئاوهإو

- 

 « يجو يديبخأ



 ا 2

 قديش وك كبيصيس ناب كنا 17

 رسن ال ةعيبطلا نا ذا يتدارا اًئاد ىلمت نا كيلع

 ةعيبطلا يشالأ نا يه يتدارإو اهيشالت يتلا لاهتالاب
 ضرالا يف عتل ل نأ ةطنخا ةبح نال » امو

 راش است | اخملام يش نإو اهدحو .تيقب. تمتو

 001 أنحوي 0غ هيكل

 كداوخ > كرا يلا تْضّوف ن نإ كلنا يقث | نيكلو

 كأي ,قدصلإو تانؤملا 0000 ىلع نيوذأ هب نوع

 يق 00 ىلا اهسنت_نحا_نه 0 نبيئنلو

 ربهم نم أاعيذيف اعيش اذكهر ان ءنيطتو ةطساو ول

1 

 ن وكشل ةباعلا سفنلا اهتبا نذا كيفكيف : ؟ 5

 ةرم يدصنن نا غدأط ةينب ةلومع» كلاعا عيج

 ةبلاط هللا ةدارأب يلهعأو كتداراب لعراكت ن أ ةدحاو

 كلاوقإو كراكفإو كلاعا لك يف ريغ ال ةئرسم



 نم ةينأث ا يفو كبراجتو كنممو كعاجو

 ةيلقلك يلع هاذا 10 كب ا 58
 يدصتت نأ نم ٍذئدعب ينتتو دصنلا اذه اهابع

 باستكاوا كاياطخ نع ضبوءتلا كلاعا "نم ّلكب
 أ امو ةينالنلا ةعنلا دادتسا وا ةينالفلا ةليضفلا

 « تاناغلا هذه لكيوحي هيلا اموملا دصقلا ّنال كلذ
 ضعب : ضبا لص نا نه ةلاإو كنك .نكلو

 « كلذ تعش نأ ةقولا د ثايب ىلع تاولصلا

 + + 0 ا

 ) اانا متل يوم ١

 الفلا ابذع كلو يبخل ءاهلا و لط نا



 7 م 3 5
 2 نأ هيلع ٍضرغي ةيق ريسآ نم 36 قف ةنأف

 تاروشملاو ةيلالا .اياصوأل تحايل هئاوهأ ىلع
 ةإ

 ايظا

 ةحارب رب معننإ ةعنل | و لف هلأ ناطلسل 5 ْف هئاوهأ

 4 ىسدقؤلا حورأا ةبوذعو اص ربعض مد لابلا

 موكل ١ ةليضنلا 0 عتملا 9 ري 0 51

 هه ا عاذعل تل ملف عربي ند نال بن هنأ
0 

 1 ظ
 تايوعصلاو ند لاما يف أوناعي نأ نوديرب#

 ىو

 - ءاعملا حارفا 9 نوقوتيو ٠ امم ل د يتلا

 اذفو 5 ربو 0 نع عاتتمالا نوبأ

 : ذل 4 دخو هلل داع ْق أودجو افك

 8 0 ةسوبيلاب |ورهش ىتءو أهيف |وتبُأت مهةفاوإو
 3 00 || دك ميتعيبط ُ قي رخاآ

 عساولا نيكلاهلا قيرط يف ريسملا اميلع اولضفو
 0 مثو 6 مثديزت ةيهأو 2 ميسكن | نيلألغم

 كدت .أ ل يالا يدانلا لح 5 اذهو

20 0 



 نسال بلكقتلا 6

 * < نوليلف نيقنملإو نوريثك نيوعدملا نأ >

 نم ريثكب هل اندبعت ءدب يف انلماعي هللا ّنا

 هذال يروا بلا العلو يكل فطللا

 ادد كيما دال ططر عطور 3 اًطيرقو الوز
 ذل زفير ىوعلا تاما فاسو تركشلاو

 قطنو 2 ئن ١ نعفو+انياع "عب الف :ةليلفتلا ١ ةشراع

 0 انرار ردللا كييو فا ناك رفا دع انك
 انتلاح يف انكرني ال يقيتحا انبحم هللا نأ ديب

 ةنونح تناك" اهم مالا ّنأ 5 ةليطتسم :ةلم. ه

 اكو' اعبل عضر“ ةكزت ذل فاداؤخا ل :ةقونش

 | عاخ ذر هاا كنق عاض لا نع ةلضنن ابدكل 1 وط

 + ماظنلا تقو
 ماقلت ليعوكملا + ئزاتنلا' انوَبأ :كلذكف

 الريب تت مالت نبل نع انيطغي نأ كتبي ال انل

 اقادعإ « عادل «رصتلا/+ قال ءاطنلا | قارا. نودلاب



 ا تاذلا باصتغأ يق

 ر ع

 هدأ غلب لإ نال نأ 55 اهوف 7 تأ كيلا

 مب طقف تملأ

1 
 يد نع نسؤنلا هللا الصنف 0 ذا

 ايصئاشن هيمن رون اير نإ كل[ دا 1
 حالصال ةيوق ةدارا وسنن تقولا يف اطّويو اهبئاوشو

 دي اهرورش تالا نمنع ل كات

 اهءعانش طع 00 ال عباتتب ام ا ريو

 ةواع ا نيب أمسفن امدابع 95 لب الاد ء ردسو

 بع اها نس تناكديتأ دعلو ابويعو 55

 م اببح يف اماذ بلطت امنا نالا دهاشت هلل
 نم كلذ غو اهريضترتتلو ةهانا
7 َ 

 يفياحا لاكلا نع أهدعب دقيح نقةيتنف رو رشف

 + 5 خايعلل ءذأب هلاو

 ذا عضاوتت ةنيمأ عي سفنلا ايطباك ذأ اذا

 هنلا يف اهتنث لك عضنو لشفو طونق نودب كاذ



 * لاك و حالصلا ىلع اهدعاسب نا ماع 2 مسم

 نع ىلا ولا لوكا عا نع رش اها مْ

 دذلا 1طلراه ككاعن . ةعيااحتل ل زلنا بوق

 + ضيضعملا ىلع ةعرصت ىتح رابجا تاج براحتو

 ةبوذع ابل ل اغ انع ا ْق هللا ةياغ ش كدو

 اهاتشب رعشن ال املاط سفنلا نال ةنطابلا هتاياسن
 5 فاو اتا تاكل ا 98 هي اهضارم | 0

 يف اهديج 0 نرتقلل [ة سوا كان 4

 اذ ىتب 5 ل اهأوق نك تبا دعا ل81 قابلا

 رد ع1 هللا كرت نأ ىوس ذعقو

 جاتحي ةسادقلا يف متن الك ناسنالا ّنال ةعببطلا

 اذطبو اذا كهزاوظا قكدع ىو :ىظاعي ةلتقاوملا
 رص كاذ ذا فاما هشأأ لعا ءئدنربو هلع

 لب انآ تسلو يح انان» :”لاوسرأام دا

 «( :1١ ؟ ةيطالغ) « يف ايجي جيسملا



 1 تاذلا بانك قف

 6 ريل فيصل للا لع انه ناكل

 راكافرك ك١ لاكلا نك اهب ندب 0 لج اهلع

 اذه 59 ىلسعت هللا عم يه لمعت الط ابا
 يشنسا. م نكلو :اهنايلغ نم ايقاف ضخ

 امصخي :2يث اذ ىتبي دوعي ال ا«دضاعم ,قنم هلل

 +« ةياغلا يف اهيلع ّقشي ام اذهو

 . 0 1 وزيوت درج نا ذقيح هللا بادو
 بة كيف ايا ١ ةناعثلا تك نب

 موا ,منلإو بهاوملا نك اهتع هللا كرت ولو

 535 امل ع دق ىف 2 داج يتلا :اكو اييلع

 . ةعيبطلا لع ةقشا ام امود 7 ارافهإ رظعا اامايف

 دايم عض أ كئدعب أن يغب مرخآ ىلا 1

 ١ . اود ا
 هتطاس ي فرصغخإ فوس ىلاعت هنأ ذا . انيف هللا

 بر ةلماعم اهلماسيوا ففوتصتلا لاا



 + هل كواجل قاطم
 ظ ظع نالا تف لق ينأ يا كال ايا يف

 ءوعذت نهد لع ضرفي يذلا تان عالا
 كيج 7

 را ىذا دب ليعلن كاك تفازو

 وجراف ٠ يش لك لع ىوؤا كب لال كمغنرأ الو

 نا دعب ةئادب يذلا كنيشم لع يف لوكت كنا

 اه رات يلا ةدضاعملا كيعن تدضاع ها 8

 كلرسي 03 2 كدحو لمعت م نه كتكرتو يد

 ش لبطل لان خالو

 لوصف ب ا لصفلا اذه ف - كن اي

 شو( يئن 121 سقما رخلا تاج انما هنأ ك7 رم

 ٠ رشع نماشلا ىتح ةعب أوتو رشع 0 لصدفلا



 هر

 دال لالا
 ةيضرالا الآ تاتش راتتحا قف

 ةحدملا تلطت كلان لن كل

 هوجو ن» رهو ليلا كيف تسيأ تاريخ لع

 كلج و رارهالا واعي نا كب ىلوالا ن اكو ةريثك

 ه راعلاو ليغالا

 هاج قدصن الف :ةماتعساب كلفنا صعخشا

 + ةلطابلا. ةريشألا الو نيانلا 1

 مهروضح يف مءاقفر نوح د سانا ثب ِ

 «ريبعت رش ممايغ يف مغو دعو ماو رو

 يذرتل ل سار كيدقا ل كلنا

 كا الا البلا تاغلالا ىلع ممل ميو 2 لأ

 ةنكئ المو هللا يخرتل هلئاذر نم كريمض لسغت ن

 « باقلا ايافخ ىلا نورظني ْ



 سس داسلا لصفلا اا

 رتخ<و ضرالا تابزعت لذر 3 00

 « اهرسأب ماعلا اذه حارفا هيسملا ا عوس 0

 عضخيو سان انلاو هللا ةكرت اذإ ريضن نقلا نوط

 يش لك يف ىلاعت ٍساوال

 اهيلا راكنلو رشببلا 0 نع ينغتسا نأ عت

 دئازلا حرفلإو :سانلاب ةقثلا نال : مدعلا نيعب
 داس رءاعل م« مجايغ لع نزولا وا مروضحي
 « ناصقماو

 ام تابث ال لاوزلا ةعب رس ةعالقب ةياسن 051

 لقا ل نا اننازحا ةدابا نع ةصاق !هنا نع ًالضف
 ,« اننازحا "بلغ: ةلع اهنا

 اب ردإ لقيا فكر ادجلا] يف فلمامش ل نكدل
 مكررا لالة ةيلسلاذاعتبا ىلع نصلاو

 5 -راخ  ةيزعت نم ناشنالا هوجري ريذ يا

 ذا ةقيلخما ىف اهدجي ةداعس يام ةلطاب ةزيجو



 اننا ةيض .رآلا تاياسقلا راتكلا 3

 + !ناج هللا 0 كاك
 ةطسارب قلاخا ىلا ناسنالا يتثري ال اذا

 قئالكلا ةبقن 6# 1 م 0 قئالخا

 « لوذرم+<:نانجلالاب نمار العشا نامل

 ما كنك. :تايردعلا: كنعان

 أآذهو ءءكلل قبدص عم نه كلدل أ> وعبروا لعن

 نوال دقو كل 2 55 هي زعتلا نم عودلا

 سلوب يظن اوطعي ل لكلا» َنالئالطإلا اكورش
 0 3 فرعا 2/4 راو نال وسوأل
 » ميسم عوسي ةيزعنإ نول رشبلا ةطساوب الو

 نع يغعسو تنم<إ ؛نأ زدني“ يذلا علو

 ركشي نا هياعو عا لاك يف ود اضيا ةيلستلا كه
 ايفاو اركش هللا
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 «« عباسلا لصفلا

 فوذما ىلع ٌبحلا لضف يف

 لب فوخ ةبحلا يف سيل > : لوسرلا انحوب لاق
 (٠ 14: ؟وي )١ <« جراخ ىلأ فواحتا يفنت ةلماكلا ةبجلا

 ةيفافع تصنن هللا ةبحم 0 ناسن الأ كن الك

 ه1 اا يش ىرخا ةفاخم ىلا تاو لب ةنم

 انب قيلي اناياطخ نع بونت نا ائدرا اذا
 نم فاخنو ةلوجلا هللا ماكحا يف رت نا كاذ ذا
 فوذما اذه عدنل 1 درا 20 م أةعو 0

 ال هنيعضت يف ندع الو هلمع نيدو لمعي

 ةيقتاوملا انفو 0 حورأا نأ لبداص

 « حوصن

 ةسرام يف اضيأ فوم أاندنسيلف انبث اذاو

 مرج نامي 8 17 6 دنال فئقنلإو 2 لاعا



 6 فوالا ىلع بحلا لضف يف

 انتاقيض لكل امحا يف طقفتن لاغ اهانيةقسا ىنلا
 5 يشب نيويسلا يم فسأل 7 يلا 1 رهأو

 3 رخابج تاباذع لاو تس

 انب قدحت يتلا ةاطما باس

 ةوقو غيلبلا انوش نءو كن أجو ا ا

 دسوملا .:حارفا ىلإ انليم' [قاياتنلوا ةيدرلاا ةكلملا

 ةلئاما 0 هللا ةئوديد قرم»ةكفوكايك ةزطنللا

 مب ةييعل موأقي و هاياصو فلاخي نك لَك ينلا

 نأ. لب سفنلاب يضن: هدو فو نادي

 مأم 5 لع 0 تنم مأمزب دأتي يل تاضالا مل

 ىلازةيطخما يف لولا حاس لمن 0
 لجولإو فوذكلاب هللا دمعت ساذلا تناك جضملا مايا

 نبال انتيعا 607 نحْلَو ٠ اهيلاوم نيلطلا مدخن 4



 ام
 عباسلا اصنلا < 5

 01 / 0 ١ ةقيةعاب ارا 2 انرصو ديحولا

 و جراخ ىلا فرذمنا يشها ن | انيلع ضرف

 بورعلا مدخت يي ١ 4ة.بح 0 مدي 5 ا

0 
 ل1

2 

4 

 2 5 5 3 : ١

 ةلوومم ل ةيحخأو هللأ هيوروباح غزه 9 لجا

 لاق اذلإ «ضلخلا طباع, للتقا .لئانلاب ةماعا ةددغ
 : ةبحلا 7 نه انل هئاطعا دنع 0 برأأ

 كارو 6116 ل هانسوبا ند ذي دعت ةيض و مكيطعا »

 اديبع اه كيسا تمد ا : ًالئاق

 وع ( 1٠6 : 6 اكد 1 ا ع ىنكلو
7 

 3 لطف لع أنمروكتو هلإأ 5 انعودر لعمق

 ملا نا ىلا نع راش نإ انر قياياإل كعاباضوا

 « هب مكتيصوأ 5 متللع نأ يلابحا متنا جد حرفلاو

 مااا ا انحوي )

 ظ ع 72 7

 | قيال :ةفاطاعلا , ةقيةحابا وه بحمل نأ :-؟



 هةمممسس

 1 فرذلا سل ل

 ةيهانمملا ريغلا هتالاكل عسا هيأ نع اللضف هللأب . 1-1 - ه ٍ 5 . َّ

 ةقئافلاو ةيوبطلا ا وأ ةيهانتللا 0 هيأ :أسحإو

 نا مث ٠ اهب اندعو يتلا ةيدبالا هتافاكمو ةعيبطلا
 هلو ماسالا بأق ب © هدحو وه 4-82 مآ 7 ٠

 ةعفريو ةعموبو ةنيابو قئ الغلا نع ةذامعبو هللأ ملأ

 ءيش لك لبو هيش لك لمي ناب ايدج ةلعجو
 ذا لجآل

 عماصاو ردها تسال 0 لا ىلع ستشو اذه

 رشا نع ناشنالا درب نأ 06 را نأ ريشا

 ف ُّ ص -

 3 ريشا

 ذا انل يبني انيولق يف ةنبمم هللا ضافا اذاف
 "5 كون حا عله لمَ 5 ماسلا ءرا كاذ

 : اننعتا عءىش ل 5-5 2 اهاربن عت ع 1 ِِى 1 : ل وبح



 اني. لصنلا "4

 لكب سغنلل هلاذ ربلكي نا ذكفو هرسي هللا ّنا من

 ريدلاا نما عت ننيلا تقل اا اعني .هنذإوج

 ل ةد ومب ةيطاختو ةفثب ةنم شا برتتتف ُةن :وذاخي

 الا لع اهتاك 0 5

 تولباك  ةفيلا .قئاتملا ىف ركتنت نيطاكو

 0000 رعشأ ال اهيف تركتفا:اذإو |و ميج 1 0

 مالك اذهب 5 قر كم ذخا دق 0

 فوؤملا يفت 1 كل م ادع يسيل 3

 « < جراخ ىلا

 0 30 فوؤحلا نم 2يش أهيف ىف ب اذاو

 وأ مدلإو نم .دالوالا فرخ لشم ا
 ا نم تا اهسورع 0 ةسورعلا فرك

 ١ حو لهل نال كليا تن: قرالئاهاما :نوكبل ال
 لب ا 5 0 7 ظادغب وهو

 يللا اكشاي ل عننا تنقل ضنقنو ٍقأذ لك



 1 فوذلا ىلع بحا لضف يف

 + ةماثلا اهنفرعمو اهرايتخاب
 ديدش, فوخ ؛نمثنلا اهيا كباصا اذاف : ؛

 تبهو دق تنإو ةلوهلا هماكحإو هللا ةنوئيد نم
 اذه ّنا يلعاف كنّوق لك نم ةييمتو هلل كناذ
 ماو كتلي نم. امو هللا نم اما داك فرد
 ْ « ناطيشلا نم

 كلذ نيفرعتو )نللا*قض!اروالم ذا اذ
 لهحاف ( ةنطابلا ةحارلإو ةمالسلاب 8 لف ناك لفل

 . »* 597 ةنخلا كه

 كلذ ةمالعو ) ةليخلا نم اًيذاق 0 اذاو
 تارّوصنلا ييدن الفي ( قاتل قدضوا كلل لردك
 ينتجاو اهيرتتحا لب البوط انامز كيف ٌرهسن

 * كك اه 1 م 0

 نيفرعتو ) ناظيشلا نم اردد 0
 قاقلإو..ءاجرلاب عطق ىلا كلقردو ناك اذ كلا



 عباسلا لصفلا - 20

 2 ١

 هللأب كتقن ئ3ىدالنجخ يل كلل غبذيف : بارطضالاو

 كرما هييلأ يح و ذنو ىلاعت 4ةيعارذ نيب كناذب يلنو

 اهايا همأ رقاب كبرت جب ةيبسأ لوح أ هيلاستو

 عنهب مسي ال هللا نال ٠ كن. رهاطلا هبح نيكمت
 . و 3 31 7 74 3
 مظعأب هم 0 ىلا نمفتلا ىوسإ ِىل 4 ا

 +« اهيف ءيش ىنخاب رفكت نا

 ١ هنف تلمع اا
57 7 1 

 . | اهناف سفنلا 2 هللأ ةد ف
 ابواغم ناطيشلا اع 0 ذبو ائحار لاح ل مكس

 ا يذلا فوذلا ْق فّرضصتت نأ قولا نإ بست

 3 ضعالا هللا بح يف هتطساوب لكم يو اهيرتعي



1 

 د د نمأ هلأ لصفلا

 ليلقلا 2 ةنامال ُُى

 < ريثكلا يف اذيمأ نوكي ليلتلا يف نيل »

 ع

 0 ا 5 ا 2 ىش هللا دنع نع

 ناو ريثكلا وه كاف هللا هيرب املك ن1
 دل ا ل

 ةبودلا ىلا ةاطخلا نم زيهامجا تعجتر نإ

 كليذيع يف مب افلا اذه كليعق هللا يكول

 00 5 ةق هلا سل افلا

 تذبط د ١ تبراوا ١ تكا اذا 0

 نيعا ' ةريتما لاهاي نبل كلذ 8 اا
 نوكت كلت كلاعاف هللا ةدارال ةعالب ران

 «تاراسلا ىف ليت قاتلا ك0
924 3 



 بص

 - 1 5 ل 7

 0 1ك 0 ردد ءاجشأب يعل قاعي هللا 3

 عتدغو ةرغصتمت يذلا ينالفلا لعلا ّنأ ثني
 لاق اذلو انصالخو انتسادف اع وه نوكي نن

 ددحلا تالا 1٠١ كنا 92 د د © تانكلا
 وب < اعيشف اعيش طقس

 ةريهشلا ةليضنلا لاعفإو ةهظعلا ءايفالا ّنا
 ريان أبغو دح رظنتن نا اننراابلا 0 0

 انتايح دم كلذ نم نكت ا ؟رذ : 1 اهب

 ثوددا ةريثك ةريغصلا داء س

 « هل انعوضخو هل هلل انيح غم 00 نأ نبح كانك و

 ةعظع ةءاجت يضدنل ةمظعلا ءايشالا ّنا 7

 52 1151و ىلا وكسر ل دن تنبكف انها

 « ةريغصلا ءايثالا ين اهانربتخا دق

 فيكف اه ةبسانم انعن يضدقت ةليلجا ل
 « ليلتلا 'ي :نيتيما ريغ انك اذا مع ١ نه هللا ان 3



 1 ليلفلا يف ةنامالا يف

 انباع ضرغي عضاوتلا نا كلذ نع ًالضفو
 اهبلطن الو انعقتاط قوف ةمظعلا ءايشالا رظنت ن
 0 ةلياقلا ءايشالاب ىفاكن كو اندفلأ ءافلت م

 انيف هللا لمي كاذ ذاو..اهيف تيل نركز
 « ةصرغلا حونش دنع كلذ ٌبحا اذا ا ءايشالا

 بعصإو عا يه لياقلا يف ةنامالا ّن
 ءافتجلا| لا, نجار 1 ا روع + : ام
 ا :أاوذ نع نيح 890 ناد 0 امنا ذا

 ركف 000 ,يش لص ف ةعنلا لماع عبشتو

 لغنو.. ًاليلق ولو هللا ظيفي لو ةلكو قدر
 لو انم هللا ةلظب يذلا لالا 1 عى ا

 موي ال كلذو ةتب ءيث يف ةعيبطلا هاوها قفاون
 نأ انيثيف :ابلك انايح ةانم لب ةثالث وا
 « ةنم فعا لعال لعل اذه

 نم .ةريبكلا لع.لضف, ةريغصلا لاعألاو



 ا
 3 عضاوتلا 4

 هللا فطعتسي ليلتلا يف انيمأ نذا ناك نف

 13 20 و ةمعلو هتاناسحا هياع ضيفيف هيلا

 ل ةلياحا لاعالل تاكو ل 2 ا

 هل هيه سم

 دج + عسأتلا لصفلا

 انالز نم ابين نانانيلع بجي ىلإ ةعقتما ف

 نيذلا ْنا ملعت 0 3 2: لوبا سأوإ لاق

 < رد مى:وأعي ءيش لك هللا نوب

 نتاذ م: ةييور)

 اح ةيطغلا فو هللا ٌبحن انك نا انا
 5 0 امنا يتلا اناياطخ ىنح انعفني ءيث 1

 ٠ انئانشو اتتاوذ 0 تيس تاراكأ امك



 ءعد خا اع نعم يلا ةعفنملا يف

 00 93 ميحاتو ىلاعت هياع انلاكتا | ايناركا

 1: 3 نارفغلا 4 هيجحأ هم نم ما 1 0 أ ا

 | يحتل كرا تي هللا يب يغبنإ الف

 اولشفي وأ م وأ اهعئاّرِج ند 0 5 مهنالز 12 ١

 ب رقأو ىذا 95 نع ةحنأن ءايشأ بك

 + اهسفن 5 4 4 ند ا

 0 ايدك توم 0 5-5 نأ نال اذا

 دل

 مريويعتمل , ةهسجج ةديم 0 2 نيح 1 طقس

 ضوعو انا فلا دي نمو.انو2 هلل[ شتر ١

 اناطخا 21 ني رو 5 200 يدفن نأ

 لاذتلاو هللارانغتسا يف ىرحالاب اهفرصنل ٠ انطنسو
 فادعسإو اندصاقم ديدجتو 4 هل ركشلا»ةيداتو ةفاجا
 الو ..ىلاعت هيلع لاكتا دش! طاشن ظعأب نرسل

 رع

 فرصن نا 7 | أنل يغمنإ كاذ ذاو اهب انفارتعأو



 عسانلا لصفلا ا

 رافغتسالا لاعفا نه هانركذ ام ةداعا يف اننقو

 3 هل للذعلاو

 اا اولا درا

 يل تالنت يلا ىل ريخ » : ةطوقس دعب لاق ذا

 <«( 11 :: ١1 زمأ) < كقوتخ معنا

 نان نه ايها افعل لسرلا ةماه 00

 مزه هند يحبي ذخا ذا تاره ثالث جيسملا

 نا غيلبلا يعضاوتل ّقغسا ىّتح برلا 0 0

 ماسإو لسرلا سيئر نوكيو 4 رنا لكي

 4 عيفرلا هماقم راطخا

 ةاياطخ نم دافتسا مالا لوسر سلوبو

 رئاذلا رايزتكلا حور اهب مواقي ناك ذا ةيضاملا

 هبهاوءعو ليالا ةراشب يف هحاخ بيس هيلع

 2 ياكل[ ءارلا 21 هعافتراو ةايلا

 تارثعو تالزو تاوفه ند نذأ نزح الف



 1 دل انياع بحي يتلا ةعفنملا يف

 د ءالللا قيرط 2 دع كديزت

 نيودتلا عا ْق كلارا 00 اريككا هللأ نأ

 عم أمم 0 5 نوعءعيطتسي ال نصئاقن صضعدب

 معصب نو روشا مواعجي 8 كلذ د م داتجا 0

 02 يلو ىلاعت هيعمل نودب هيأأ نو راوصلإ 1

 عضاوت غلبأب اطوبقل موبهوب 7 رابكتسالا َُش

 نه مويقيو مىاوذ نورذت< ميعجي ع ةلهكابو

 دب سنابك كي ه كلذ ريغو تاذإ لأ 3

 اهيلا دوعل طقس م نهد لفطلا لكعتبأ

 هاد رادلب مى هلأ نم قد ل 9 2

 هلع قيما اكان ةينان ةما ك ارتب فردي لكلا

 مناخ ايسر اهب اقاقت ةيلرباةايآ اطورق قار ا
 جا ةسرامل اهكرف ابلاغ انل 010 انتالز 9

 عضأو كا 2 لزب ناب الغم هللا جيس لئاضفلا

 كلت يسأل ّىى ىرخا ةلِي يضف ف د 0 2 وأ
 سم سس



 عسانلا لصفلا 5 1 ا

 هابتناب اذكه ضوعنو اهيف انللز يتلا اهتيع لئاضفلا

 مابتنا نيغأ نع 7 اندطت, اه ةليباك اء دأ راو . مان

 نب هللا بمويصنأ يتلا ةرسملا ْنأ 0-5 الو ةداراو

 | ةدنحل يلا ةءاسالا ادِج قون حاصلا اننع اذه

 35 انريصقت د عر نه

 يل انصئاتنو انتآلزب . اضيا هللا حس دقو
 اضع سانلا نيعاقت, اينيعا نع .انتساق . فخم

 « دئاوفلا ةريثكلا تاناهالل

 فرعي هنا ذا هالك ام لمعي هللا عدن 0

 ١ ا اور قيمت هيلا انيادتل صلو ايايقيلاف

 اناطخما اذاو اندهجتانائاذر نم 8ع ادبا دي
 لدعي ن : ١ ةلاسنأو ريغ ال ةتناها انيستا كالذإوي

 مدفتنف 9 ايتاونلم ىلا دوعب أم عله اا

 تازلا  ةبخم -كئاوغ نم مسلو د نسحا  اذكه
0 

 4 ءانرحلا رورّشو



 را 2 9 16 بح يلا ةعفنللا يف

 نم عنتم الف ءيش لع كلب اجا اسلام اك

 ضعب عم ريا لع نال ما ف لرت نأ ةفاضغث

 205 لم 0 ماهلاب هلاهأ ند 0 ناصتنلا

 0 هلع نوح اي ند 58 امال انعنوت

 5 ع و كياع درا صاخشا ةيحاصم بننجت

 ١ لئاضنلا بشتك ككف او 0
 2 اهيع ةلعاسملا ص 0 سيلا

 يشلا ل عا 7 صرغلأ نه بانتجا نا

 5 نذأ نكيلف اهزاهنا 2 هدو>+و 6 يذلا

 نيدقتعم انتابحاو انوغدت :كييحا نيه خل د

 ضوعلو انتالز انا رفغيو دهرا كقول هللا 9

 راما اقيلْط ُْق اهيل رت يتلا اتاريصتن نع

 دب يلم كما 13 دارأ انميختو ىلاعت



5 1 

 د 0 اعل لصفلا

 براهتلا يف انكو 1

 ل ةم تنك ذأ > : دو طل ليافار كالملا لاق

 < ةبررجتب_ نهتم نا ديال ناك ها ماما

 الا 01 اجيظال

 00 هيي باسلا !هلكألا تراجم كا

 ةسدقملا تئاملا نع اهدعبي ناب ناطيشلا ىسب

 اكليجملا ال اهنا وا ل كواتنلا خم ع اهنا 7-

 روب ' ات عقتمال <كاذ ::ذا ينبنيق . !هتالوانتا ١ ن

 ولو لوانتلا ىلع موادتو ناطيشلا تارّوصت نه

 +« نئاونب رعشت ال اما

 ٍ ارت ىلا سفنلا قوسي نأب سيلبا دوخي ةراثو

 ا كلذو لمأ ابا ايايالبت نا ةيلنعلا هر هاصلا

 راكفالا أهب قدحت ةب ءاقعلا اي ءاواص يف بان اهدماعب



 سغنأ أ ىلع كا رس ل تمذ اج 5 ند علا

 اخ نأ دقذعلو ودعلا حرت انو ىلا مك .

 توما اذهو ةيئاذلا د ثوه يش ه ةيللتعلا 5 :واصلا

 ةوااج ةشل 5 ةسنأب 38 0 8 و 0 أهبيصب هلإ

 »#'ةيلس) 1

 دعب سننلا اضيا بري دق ناطيشلا ْنا من

 ةياستلا هدتاصنو هلاوذا يف دغ ال يأ اهدشرم ةقثلا

 :وص 2 كفي العجم ٠ اميل أ 2 نيتللأ ة ةيوقتلاو

 نأ سفنلل ذعتقو يغمخي 5 : كلذ ريغ و ١ اه هنأ عل

 اذا امس 0 ايعاطك -ىش ا أهدشرم عبط

 اياه حورلا 2 اريخ 0 أهكاص - ناك

 ىف طاغي ةتافص كه ا عذب 5 03 5
- 

١ 

 راظنلا ايل 14 أو سفن هلإأ ب 90 00 كك ا كو

 اهسورع ةرسهو امصالخ ُْق 5 يش 0



 رشاعلا لمنلا 00

 تاطلاغ 2 تلا ريم 10 طرف اذ : دب ماوس

 ل لو دول دي الز برأ ا

 ايلوسؤلا اق 7 20 مل 5 ةصاخ 51 لوقأو:

 مدشرأ ةعاطلا ؛ 5 ةو رعب ك1 00 203 5

 ظ ا ةعاطلا له 2 متي ساو 0 0 1

 تف يذلا مثدشرأ ةعاطلا نم م هءأ قيرط ال هنا

 37 مش هلل ُةلِسْو] كالا مثرأ 2 هوررعإ نأ مييلع

 اا قيرط يف مثدشرإل ريغصلا اي هبوط عم عنص

 « بردلا راطخا ن مياشنيو متاجاح 0 ين

 ىلا ءايشالا 5000 طلو لا

 ءايغا لح هلا ىدخلاب 7 عشرا 0 9

 ” 15 نانيرذا 0 ةسا لج هل ةعاط اباع
- 3 7 

 يارب اذ هتاذ 0 ند هلا يلا 1 ند ادع

 دع شرم رع 8 هلي كيسمأللا



 نذل برات فاك

 ةناذ يري وهو ةلضال 8 5 0 اذأف

 وأ 4يف أه دجو ا ضعبلا لو أ .أ ١ لها ريغ

 اذهب 1 ص لس . ةناف ٠ هزم ثطرف تالز ضعبل

 ا 0 507 ةنه لويفتساو ل !واتخلا

 - 4 || هيقوش ل ةأعإو درهم 4ب اير ل

 د2 47 4ع 1 2 مدعل

 2 يساتسوأ] اهدي يلا هم انعلا ظعا 0 ايف

 ٌيراسإو ماني نأ ردقي 3 يرهل ٍنشرأ هتعاط

 يذلا كشرا ةيلوؤدملا عدتو ةنيناطو نوكس لكب
 مب لاذ نعو ةنع وه بيم فوس

 ةداكعلا ُْق ةمدقتما نوفل نراجت انا ؟

7 7 

 ريما 0 9 نم ٍٍض 0 0 6 ند يي

 نرخفن 00 31 ب لآ ابنا 0 57 0



 رشاعلا لزضنلا 4

 ال0 ندر نانا ناقل الاوت الاو اهوبق جون
 امل امهارك لع لدي اذه افرؤغ راكفالا كلت

 « اطوبق نع ةيحب يبف اهنم فناتو اههركت املاطو
 نا وه نه اهعلااح: يف نسفنلل  غاودا نسحإو

 [ينطاب يف ثدعام 15 ىلع ةطاسبب اهدشر» علطت

 +« ةبو اق و ةلداجم نو هجح 0 ليخعاو

 ضعب م 7 1 أي كيأا مدقل 5 ًالضفو

 نيدو ةبرخ الليف 5 لمعلا كل كل | يغبني دعاأوف

 4 بر دعبو ةبرجتلا

 وا اهن» يفاخت نا كل يغبني ال ةبرجتلا لبتف

 0 هللا اوف نيب اكلتاب اذن لد هيف يركتست

 0 0 ْنَأ 1 مالك اذه كلاب ُْق

 ةيرجتلا 5 لعجي لب مكتفاط قوف نوبَرمت عد

 ا ٠١ ةيشروق )١ « ولف نا |وعيطتستل اجرذع

 لع ايكرتت ا نأ كل يغبني ةبر ها نيح
 و



براجلا 2 انكولس ةينيك يف
 1١16 

- 

 وأ كندابع ند اعيش يرات 9 نود ند دوعرأ|

 مي( 7:4 بوقعي )

 اهكرتتا يلايلةكازلاب ىنغ ةبرجتلا تيعنا اذار

 كضفر وأ ا كناعذا نع نم نود ند كل
. 2 

 كنعبطي وهو كدشرا كلذ يف مما يد اهابا

 و

 3 ناصتنلإو ةدايزلا

 كناضاير 2 عد ةيرجتلا تقو تمإ رغسأ اذاؤف

 كلت نارذكلل ةيهاقم ةعيضو ةعئاط كذا

 : 9 هل ل

 يذلا :برلاب# يردفتو.ا ضرتلا لا ذعفو كنكيف

 1 كيلجر ولا نهد خرخأو كرصن

 همومهم



 ان

 د رشع يداحا لصفلا

 ةئاذ تاطيو هللأ لوعل نهدو 4ب حر ل باش

 اما و ثوملا م نم اضا فاخي له هندابع 2

 أهرما هللا ىل ثضوُف لق ينلا ةنطابلا قووعلا

 بذوئءتستف غرهاط هلت ذاك هد تغارذت و

 ليل مل ب يدر نبك

 ةيابع تونا ْق رظنت ةنطأي 1 اتودللا 2

ادبو أممعشو امهبر غو أهرور* اوكي
 امطبغ معو اهيداعس ةي

 اذلو . ظعالا ليح ولا اهريخي يدبألا اهدامتاو

 هركذ ةنيظاشم 5 5 ا 3و 4



 6-1 ترا 0 يي

 اهنال اهنيض الوان يال يضلل

 دقو اهياع مدنتو اياطخلا كه ثقمت ديدم نمز لذ

 اغنايد نا .ركذتو ةيلالا ةيارلا ند ا
 : ةلئأق امماذ بطاخت اذل و جسما د1 رد

 اكو يعم مدلك 5 دق نم فاخ ءا ىل ان

 أبعم ينذقنأو ةيطقلا دال ياظنحو ىلا هتاناسحا

 راكا ا نا يناطعاو ةومحملا يف هيأأ ينب ذتجإو

 «* ينأي>» نه سفن 5 ىلإ كلل ذو ةلذد ا

 لغتشتال“ ايتلمابع نيوتنلا نأ قالا ١
 ىلا اهركف هجوي هللا نال ًاليلف الإ ثوملا ركذب

 الو.. توملا"نمنيضوررلا سانتي ونس
 لالا ها ردصيت تاو نايت اللا اك

 دّرجتو .ةليخلا كد اذكف ةيعيبطلا شا

 ثوملا نم ةئباسلا ةفواخم دقني كسج نم ناسنالا

 ام وا ا ةأآرأ نأ هللا ليزي ايوا ىر»ب نأ داتعيو

2 0 



 ردك ي داما لحصفلا نا

 اك ذأ نأ ذيل: حملاعتو ةباهحق . هسننب ول مار

 اذإو . 4| اهباذ تصصخ دق اسف عرفي توملا
 0 ارح 1 نخ مز 1 2 ا قرب أ نا ناك

 « يرغبلا هعطب ُهل | عضخي يل الأ

 ةقايق دبا 0 ل 85 ل ولة

 كسلا ءاكبلاو ندا ل نأ 5 ناكل اه. املا

 هنوك تخف 0 لو عودسإ جيسملا : ماد أم نحل

 عودي دف( اونجا ا[ ) « هتمايثب 3 2

 نئانلا | قابك نيدفازلا“ ىلغك نر عا ترحب امل

 ل قيلول اس 3 « ل ءاجر ال: نيذلا

 نعم ةويكأو ةمايقلا انا : عحاوساي بزا لاف 0

 نيا ايس ناكوم كو ايعصفيشام ناين ىف حرم

 27 3 ١١ انحوي ) < دبالا .ىلا تو: ناف يف

 نزحا ال ينا د سفنلا اهتبا:نيلوق' كلعلو



 حس سس ل

 1 تك.

 صاخ له لهجا ينال نكأ تام ةنال ديننلا. لع

 ايكاله وا ىلنن نصالخ ما 5 ما

 بس! اخ ل كنزح ّنأ نع الضف كينعي ال

 يغّرذف . اضلاخ ناكنا :ةكلهي الور اكلاهت ناك نأ
 كنم ناك نسوفنلا:نصالخاةيتسي رنا

 «نيغال كسنن«صالخ كنار

 نء. فاضإو .نرحا يلا: اضياعن لولا و
 ناار اربالا. ةغيدااوأ هةتوكلا لك لع ال يلال .ثوملا

 ناطويشللا مبلغ دق نذل نم و رارشالا ةتوم

 حالصلا يف اوثاع دق |وناكو توملا ةعاس يف

 ' + ىوقتلاو

 كفوخب :ْنا : ًالئاق ءدب «ىدأب كببجأف

 ةكاص. ةعيم ىلا كنابهؤيبالا تملا نمي كنزحو
 الي كيلا علا دوزو ناك اننا نا الحل
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 ردك يدامحلا لصنلا عمم

 ةاعلو اكماانل)  ةيلعت وا اميل ايل 1! نلوتتناقلا فرو

 هلل رع تانملالاو فذ مالو :كلحالاب هلتلنلا

 « :كيئازذلا, ةضئاتنلا قع

 ةزربالا فلانا ىفا < نليغتم تنك نا كلنا م

 مهنأف ٠ رفاشمأب يدتفاو مهتربس يك 9 نإ دفلاو

 ماظن كب كما عررح اهماشفت - تمل أو دعتسإ ل

 ةولصلا 0 مىبظاومو هللا ةيحم ْق م 59

 0 مهغأو ذ حالصإو رتأوثب رار-الا شوب 4 / املاو

 احنالو ملئاضنلا ؟باستك يف دال نال

 تاريخ رئاسو مه:إوذ راقتحإو للا لع ل 4

 كلئالا مهتإم قوة مركولش ذا يلساف . ضرالا

 « نيتوع اذكه ميشيل ا

 0 ة:غاس ؟قدساا كنا ةرا ]ايما

 كلذ ةيكب فيكو اياك هتايخ هدم ةكرتي ناقل

 كاله دير. الو انصالخ لجنال تام. يذلا وهو



 ؟ه) كرا وكخ

 ور

 + 3 ىذه

 سانا نع أممي ومس يلا رايس 5 نم اا

 يغب الف ةيدر - ادا 9 حالصلا 4 5

 لب فرذملاو نزل اببس رابخالا قه يذفقت نا كل

 هللا 1 كلاكتا يديزنل 0 ىرحاللاب اميذنغا

 كتاذ ف داتءالأو باجالاو ءأي ريكلل كبانتجاو

 ةفشورال
 ند ضعب طوةسأ رظعالا لكحل نإ اذه

 مواغنكاو م لئاذر حالصا نع مف اغت وه يدل لها

 قئاذ رلا مهيلع تمثل نبحث ٠ غرهاظ جدابفن

 ءاوعض مثدحنو ثوملا عآم ْى 3 ةتئاملا ريغلا

 لل م.حراطتو مييلع ىو اا نع نيرصأق

 5 لسا



 ردع يدا! لضنلا 0

 ( 17::ىلاست «)1١ مالكلا اذبب سفن اب يّرعنف >

 خيلبلا د ةاذأب .حأب نزحو فود لك كل 0 يقلاو

 ايبئاوش ند كت دابعو اهئاذ در ند كفن ةيفنت 2

 « ةنمأ يريسو

 ١ لك ىلاعت هيلا تضّوف دق يتلا سفنلل الآ هلل
 ايئاذ ىلآ تاعملت دوعلا ٍط 1 د .مزلا اهدئأو 51-

 تع لك هللا ةدارا ليت وهو دحأو 2 يشب مكه لإ

 كلر دود ال هللا يف: انسفنااذكم :انيسن ىف

 , د ادا د نزخن هلو

 اهنن هللا نكمو لل هاذا نيفتلا تصصخ ىف

 و اهدب 3 هالو اهديني اال 5 ّنال هب ركفلا

 00 00 نأ 0 هللا



 عم ترا ركاذ 3

 اهوعدي ال هللا نا معتلف اهتاءارق وا اهاولص يف
 تفلاخن .نا نذاءاط ينسيادإف هكا لاكشالا لإ

 يف اههنني الو اهدي ال كن ل كلا ا
 ١ « رضاخما

 نأ ابن هللا بلطبو اهديفت يلا راكفالا
 ع

 اد ىلا عت 4م لخو 0 ةم هد 5 أاذجذل

 اةعيبط باصتغال غادلا ةايتتالاو عمت تابقلإو

 +ا,ماذ نايسنو

 هبؤاوع وأ هنامز وأ اهتوم ما 5 اننا

 * لهل وهو هللا ملأ هكا اذابزك ضوفتلف

 بوأ.دالإ اذوب .توملل لدتفلإ 00 5

 مذلا لجا نه ٍش يتلا نينارطنلل ةعيلل هللا 5

 د ال ضفأو



 ا رشع يلاغلا لصفلا

 ةّمادلا واصلا ْق

 فاضا او < اوأالو 0 عوسي برألا لاق

 < روف الب | راع نون[ رك

 ( )7: ٠ يتينولاست )١

 ةيظفل تإاواصب موقت ال ةمادلا ةولصلا ّنا
 ال راهنلا نم تاعاس ضعب الا هلع انئك ال ام

 هبجوت ّنا ذا ةيلتعلا ةواصلاب اضيا مول الو . ريغ

 « ناسنالا ةىف قوذي ل ل ماودلا ىلع 1 ا فلا

 اذا اًماد يلصن انن ١١: امئاد ىلصت نا انكي فيك

 لكيف ه هن :دا ردم لا لس 100 نيحلكيف 1

 ىلع م صلو هتيعلا توص ىلا يغصنو ايدلا ثداوس

 اذاو 6 وأ 1 ةنيهد 31 لك بانتجا

 ركمتو اهيلعا دعت اياطخ" وا تالز ,ضعن انن.طرف



 ؟م ةءادلا :ىلصلا يق

39 

 « نيبغضخم أهم

 نا انكي ينلا ةينيةحا ةئادلا ةرلصلا يه كه
 انتاهزنتو انثيداحإو انلاغشا نيب نيح لك اهسرامن

 داجلا ىف..ليف اك ناب ركش نك نة

 « ( ء؟ هجو ) تابختنللا نه نم لوالا

 يىلصن انفأب: رغشن» نأ :بجاولا نذل ذل راك

 هتالص' يف ايش: لمي اال هلت ركضت ناطقا

 نم «يشب روعش مدعل اهيف هللا يغرب ال. وا ةيلقعلا
 .اهكرت ىلع مزعيف كلذ ريغ وا فطاولاوا راكفالا

 ىلا جاتحي الو « بلقلا دادعتسا ىلا رظني » هللا نا

 + دادهسالا انف 00 اكفا وا انلاوقا

 هل لبقو ما تاذ سوينوطنا سبدقلا لس
 نع 2-92 الئانباجأا ٠ نسحا يه ةواص يأ

 اهايا انتسرام دنع اهب رعشن ال ىلا يه تاواصلا

 مهداسف نم ةملاس تاذلا ٌّببح نع ةهزننم نوكت اهنال
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 ردع يلادلا لمنلا 1

 ةواصلا ىلع ان دعاست يبا طنا يل 0
 اتالص نأ أو ١ ال يغبنإ ا ةٌءادلا

 لف اهلك انل عفنأو هللا يك ىشلاو 0 وكت

 + اهب انروعش

 انتاوذ ىلا تافتلالا بنعجت ناانل يغبني : ايناث

 انفاطعتا فعض الك ةنال انيف ثدي ام فرءثو راظننل

 ابّرثث دادزن انيف هللا ةمعنب انْلع لقو انتاوذ ىلا اذه
 اةالماتو انناءارقو ايتالوانت ىلع انمواذ نإ ىلا: ةنم
 3 لوالاك ةع “أصلا اناعاو 27 برت ايسأو

 يتا راكفالا ةدشب مواقن نا انل يغبني : اكلات
 عئاض ةدابعلا يف ةفرصن ي ذل 7 نأ اةةوت

 انناو ٌّت الماتو انتاءا ءارقو اةتالوانت عفانم سَ ال اننال

 هذهف ٠ ةيهأ رك ةسو# تاضاب رأا هذه قسوم

 وليفاذلا .ةيغا/تاتا 0 نم انينات راكفالا

 تايلستلا يف بغرت لازت ال يتلا ةعيبطلا نب



 2 مال ةممادلا ةواصلا يف

 واع ب ,رأأ ثأب دأت بع صخساو

 عيطتسي الف > هللا لع ص ةسادقلا نا

 * كم اق لع ةلحاو اعارذ كي نأ م أه انس

 أاهديرب هل ةسادقلا انيف لعب هل 5 اقل نعدنلف

 نأ كيري الذل هلاعا 0 ماطن نأ 3 0

 * ع 3

 نادت نأ ص وصلا ع ان يعم : نا ر

 يضلرنو هتاياسا برأ ا ام ديع قئالفما 10

 يبا حارفالا كاش ند اضيا نيهورغ كوكن نأ

 5 اهبانتجاب ةيدنلا ايل

 0 8 ّّش 8

0 

 مو لب هتاريخو ماعلا نع طق ا 1 انعم

 دارا و ور ةيلسك 03 نعو .ةصاخ نشا ذل, انعم



 رغع كلاباا لصفلا 5-5

 نع ذئدعب انجتي لاعلا اذه ف اهنم انمرحي نا هللا

 الك دعب نحن لف اناقجيو قكرلا :اكوملا.:اذه

 + ءاسلا حارفا نه *يشب ضرالا

 تو ضرالا يف عفت مل نإ ةطنهما ةبح ناد

 "ا ةريثك راثب تأ مات ٍش ا أهدحو 207

 دج رشع ثأااثلا لصفلا

 هللا يف ةحارتسالا يف

 < كميرا انإو نيلقثاإو نيبعتملا عيج اي يلا |ولاعت د

 ا يم ١

 هللا ين: الا .كلتخاز نيدجت ال. كنأ: ىفن اي

 . اهحارفاو ضو ثاريخ 2 اهنيدجت الف 0 هنا ويس

 ةفالع سيل لا.زلا ةعيرس تاريخنا ته ّنا ذا

 500 عوذصملا نان الا بين: نوب و اهنيب



 661 هللا يف ةحارتسالا يف

 نع 2 كلتا د تكااق ْق ايلا أممي دن الو

 كياع روضلا نا ]لى و تاجرا اذإف 96 كزوع 507

 الف ماضفأو كالا نسحاأ ةريض ْق 3-5-5 أذل

 ا أذا مي طاع م يلا َّت تكل

 لِيلف ىلع تيما كلم د أرقلاو م الياف

 + ءافتكأو عبش نه نلخ ةييكرم هلع نازل

 الإ كتجار قيذجخال كنان تلا
 سونيطغوا رام ناك اذاو كعدم وب كلقلاَخ هللا ف

 الف كلجال انةوكص دق كنا ىطا 2 الثاف فتي

 ميرتسيو كدي ىتح بارطضإو قلق يف انبلف لازب
 « < كيف

 قيرطلا ن١ هللا يف يراسل لمعلا ١ نكلو

 ناسنالا عادية سا يف ةحارتدالا قه ىلا ةيدوملا
00 
 ي ذي ناب د هز كأم ةيسو ا وروما لئو ةزناذ

 ثداوح 3 ىلاعت هتدارال ةعوضخو «هقناخ هللا



 نع كالانلا لصفلا <

 مم

 ينعت وأ هينعت ثداردملا كه ادفزكتر كراس ل دجلا

20 ِ 

 انيك نإ نا: ميكي ما هلك دياز ال املاط اننا

 ةحارلا نه ةءالح قوذنو هيف خيرتسن نا ةتبلا
 لازن الف تناك ]يا انروما لك ةعدوتسن:ال املاطو
 ١ 2 اا ارلأ نع نيديعب نينأف

 0 نما يسفن اب ق1 اذاهد

 همدب كادتفإو هتروص ىلع كنلخ نم 3 30

 هنا نيروصتت فيكو يواسسلا هتوكلب كدعوو
 دلل 22115 نايلي كائانر قلت نة دوا اذا كلجرطب
 ني كلوام لك كنوخو هيلا كاعدو كبلط يذلا

 انأ لب ينوةرتخا منا ممسل > ةحماصلا بئاغرلا

 *« متراخا
 فارنعاب كريض تربط دف ينوكت نأ دعبف

 قلو 0 ا بانةحال طا لسوف تذختاو ماع



 6 سا ضامن اللا

 ةعاطلاو هللا ةعنل نا ءذالا لع تثتءجاكو ةيض رع

 كنع يجراطت نا كل يفبنإ ءيش 91 كدشرا

 عودسإ عدوة سلو ماتهاو بارطضاو فوخ 5

 م غيث كك يف هل ةعضاخ اهتياكب كتل

 يعنشنو هللا ىف يع راشنوا كك كاذ ذأ

 مودت نه يطال بخ توت نأ ن نم ظعا ةمالسب

 ا تالا شا عيطتست الو و 0 ام كيف

 اهدزت مل نأ تن ا,عزعزت نأ هورشدللا 3 ةفاشأا

 كيري 1 ا ناسنالا 0-0 ل ل ناز ا نأ

 اذاف.ء الا كلذ فالخ وه اهلل ثدي ل

 حا 0 0 0 نول 15 ١ ض كوانأف 5 ىلا بح

 وأ ٠ 1 نزيف د ضرملاف . ةيغاعلاو ةوصلا|

 َرفلاَف . ةماركلاو فرشلإو ةحدملإو ىنغلا حا

 وأ. ابعم نرد ة اهدض ع ءارتفالاو رافتحالاو لذلاو



 رع كااثلا لدنلا ا

 2-5 حارفإو ضال كلت قع 2003: ريغ تخنا

 + 0 نوع لاه دي ايننلانووشف

 2 هللا ةدأر عضخ هنن دارأب رذك نم 5

 ءيثش نم نزحي الف 0 0 اعدوتسم ءىش

 فساتي وأ نزحي نا هك ع فيكو ءيش ىلع 2 دلو

 0 كَ ارلعلا ّن ّقَح لع قف هللا: نار يا

 دج الأو 8 لقتال ا وه كاذف هللا قير

 ةمالسو لاب ةحارب اعدل نبح 3ك هارت اذإو...ُهل

 علل نعام ديخال تصرلا !نَع نالحي نس

 +« أب رعشي

 دحا يف ينل مدولد لاق خذا باذص لكبف

 < كنعب رش نوبحي نيذلا ىلع ليزج مالس : هريمازم
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 عبأ رلا دلخلا تس رق

 هجو ١

 0 ! ةملقشم

 ةئطوت ٍْ

 1 رتفلا يف ىوالا ةلظملا
 44 عضاودلا يف ةيناذلا ةللملا

 16 ربصلا ف ةثلاثلا ةلظألا

 نيكأ ايلي ايم كتايذا

 ا4؟ ةفاكملاعلا تاردخ زاقتحا يف لوالا لصنلا
 ناسنالا اهب ايي تانويخ سهم يف يناثلا لصنلا

 6ك ةديحلا نه ةيّرب يف
 ٠١1 حورلا عم دسما ةبراحم يف ثلاثلا لصفلا
 ان 2 يرشبلا بلقلا بلقث يف عبارلا لضفلا
 7١ عيضولا جذاسلا بهارلا ةعاط يف سماذما لصفلا

284 0 



ااا يبم-كبهسسسسسسسلل
 0 ممم با اتا بيا 

 اقل تاع فالث ف سداسلا لضنلا
 ا : م

 14 وتعمل لع ةقفشلاو عضاوتلا يف عباسلا لصنلا

 ١ ماصلا لمعلا ىلع ةرباثملا يف نءاثلا لصنلا

 4 يخهجتا ودعلا دياكم عاونا يف عساتلا لصفلا

 عفدل ةماصلا ةدارالا سرت يف رشاعلا لصنلا

 7 ودعلا

 3 9 هللا ةوهيست يف رذع يداوم لصنلا

 1 خاص

 لطابلا, دجلا -ةليذرن# يف “رشع يناثلا لصنلا

 1[ هسانب ءرألا باجتاو

 ةفلتخلا رارشالا بورد يف رشع ثااثلا لصنلا

 5 ءانف ةثالا روصو

 |[4 رازشالا ّرشو راربالا يق راع عبار ارلا لصفلا

 لف اط رخل المقل اه رالعل قادما .ء) تلا
 00 ل ل ا



 ل ثسروف

 10 رشيبلا صالخل

 عيسملا عوسي ةحلسا يف رفع سداسلا لصنلا

 م لئاذرلا ءانل هيسبدقو

 600 ةر'اودلا ةولصلا ةعفنه يثرشع عباس ١١ لصنلا

 اهب يرن ذناو: ضعب يف رع نماثلا لصفلا

 0 ةذامل مهسأ ةباثع انودع

 طبل ةزاجو تأيا ضني قا 1
 21 لع لك ءدب قاب, نيذملا انل

 واوا عيدك لئاضف عبس يف نورشعلا لصنلا

 ع6 هس 0 لك فرج

 نارا تيدا تادكإ

 1 ينابهرلا بيذهلا يف لوالا لصنلا

 هدياكمو ناطيشلا براجت يف يناثلا لصنلا

 م؟ه ةعونتملا

 1 يووم يس سس



 كمسص هرهق ١11

 هللا ىلا يقبقما عوجرلا يف كلايلا لصنلا
 3 1 0 ريا

 5-5 عيضو بهار ةعاط يف عبارلا لصفلا

 غرالا ءاللجخإو بانل : طنش ىف ناناا : لصنلا

 61 هيسفشب

 فاكعنالاو ناسللا ظفنح يف سداسلا لصفلا

 هم لخغشلا ع

 0 ءالتخالاو ةعموصلا يق عباسلا لصفلا

 00 ْض رذلأ ةوالت ِق نمأفلا لصفلا

 انل يغني يذلا بيلا ف عساشلا لضفلا

 5 ار لكل 6

 0 نأ ألا أييف ب باطي ةوالص رشاعلا لصنلا

 172 ل اليك لئاضنلا يف

 يميرذلاو هللا بح ِق رشع يدادملا لصفلا

 1 لئاذرلا ضغبو



 71 ةفعلاو دهزلا يف رشع يناثلا لصنلا

 مو .ادج ةيغم ةضاير يف رثع كال لذنلا

 24 همالاو عيسملا حومشي ةايح يف لماعلا

 ميرف .ءامذعلا ركذ .يف رشع عبارلا لصفلا

 4 اهب ةثاغتسالا قو ةطوبغملا

 تاواصب ةثاغتسالا يف ردع قيئافما لضفلا

 ١ للباب :نسباذتلا

 توكلم :ىلا.قؤشملا ف: ر شعب سداقلا:لصنلا

 1 ثتاويسلا

 ةيحورلا كتاضارلا 2-0

 1 بّرعهل ةئطوت

 [5/ا/ ةليضفلا ىلع لذ 0 ضب ري لوألا لصنلا

 لاعفالا ةرثكو ةلجتلا بانتجا يف يناثلا لصنلا
 و ةدابعلا 2



 تمر ق 5 1 4

 هللا ىلا هباقب ناسنالا عافترا يف ثلاثلا لصفلا

 6 ىلاعت

 224 ةينأأ ةرابط ْق عبار ارأا لصنلا

 61 ثاذلا باصتغا يف سماؤما لصنلا

 ؟؟١ ةيضرالا ثايلينتلا راقتحا يف سداسلا لضنلا

 24 2 فرذلا ىلع ٌبمحا لضف يف عباسلا لصفلا

 5 ليانلا يف ةناءالا يف نمأثلا لضنلا

 اهينغ نا بي يتلا ةعننملا يف عساتلا لصفلا

 00 اننالز نه

 اا اعلا قانكوا 1 ةكىف رشاعلا لضنلا
 4 توا جرذ 2 يداها لصنلا

 "هع ةٌئادلا ةولصلا يف رشع يناثلا لصنلا

 ؟6: 3 ْق ةعشلرتشالا ْق ردع كمل ااذأ| لصفلا

 هس و وج ب
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 ل

 فزعت . نأ نرزعلا" ءىواقا املا كلش نا

 ميا ءاماسلو نيسإ دقلا ةلامضف نع نب 0 دعاش كك

 معاف م تابعو أ أوقل ْخ ر ع ةنطأملا محارف

 0 ال ناطتنا نق ةليذر . ناسن الأ يف /

 انغولب نود لوحتو اندصاتم لو انلاعا

 لمت أم انييكر هسا ةدش عم لاكلا ىلا

 ةاضل 2 نُن ةسوت ام رذتتس هللا

 هام

 مورق ةليخرالا 5 ا خر 1 مع ايف

 تاذلا ةبم يه ام كاردا امو < تاذلا ةيدع > يش

 ةطغملا ثرس موي أنيف أ( .انطا تبرض ةايذر اما

 0 باستا اووى ةلقا
 لمحت للا يف حلا نا تا لا
 م00 22 اا ا
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 اقل رب اك كخلار تت اكل كبلطي ناسن الا

 ا نع بغريو هتعيبط ءزوهأ قفاوي نا

 اعلا كلشي ذاب ءيش لك نعو هر هذه

 ” اللد ناكل كاوا سب وياك كلا ذأ همك "نم

 ةةانبلم اب ذك ناك ناو فيلع ننانلا انت :ةءاستسأو

 00 .ةلطأب 6 تناك ناد قدا تاسع

 نإ حولا ىلع هرمز :و..ام 0 0

 0 نإو ماعلا“: مالك نم ا ا

 ناك نإوت«ةشرلا .لاعا. 4, انتجاو.: اق داص

 ا ماو تاتا ا رنا هلع نقو ءاجزنإم

 + نحأو 2 راسم ل امم مدننا 0 يل يلا

 التم 0 كلو 4 ابيع كانلا-ةبعم كرح نم

 ا دال تاءامر لمعت ةعادقلا

 برا 3داوت ا اننع كسلفشا وا طقسا كر 1 فاما

 - .٠ ٠

 ذأ 01 ِِى 5 دك يبا ثا حلاو نخلاو



0 

 7 مد

 لاعتلا ةرداتم ع لاضتلا لج نأ ذا عومدلا

 لظعيو يواعسلا هند ا كا ذا

 نذا ةئانلا.ام0ةلاضشور لا نر

 روحي لال ةحاطلا هند اعلا ةنارلص 1

 0 كر: دقو نيةيدصلاو نيسيدنلا ظك 1

 شرأل يغبنيف . لاعلا نع هلق ثامو ابهذو ةضف

 كا 0 9 00 مالكلا أذ ذكقو ةييحم نأ

 11ج ) تابعنا يناثلا دلملا يف 0

 نامز ذنم: ترفكا فق كلنا فرات يأ من * :وهو

 ثرنك لم .ككلو ةيلاكلا ,انألا 0 د

 لابس يي انارتك ءيث ل تلا

 <« اهراتتحا

 ىوقتلا تس 0 ةنس نم م هأنرمحاو

 أننا ذأ هللا يضرب ادحإو ًالع اييف ضن لو ةدابعلإو

 . طغف هللا يضرن نا انلاعا عيج يف دصنن اًدج اًردان
000

 م0



00 7" 

 وا انتاوذ بلاغلا فوه انلاعا يف ةداع ةبلطن امو
 عالطا يف انتبغر نم كلذ متي ١ سأنلا يضارم
 ا ل د اسلام ودا جاتو درا عا نمابلا
 +«هربغ نود انقثاوي أم ىلع

 اتا يي كلر مول الو ل1 ةبادنلاق

 ديلا تتاراسلا نع ا اك ليو مقتول
 ةلتاقع ةصاخ* موتث اكل ةيجرافلا تاضايرلإو
 امنا ذأ انتايح نم ريخالا سفنلا ىلا ةبخأ كلت

 006 0 ايد لاصفنا داعب ا ثوع 7

 ميسملا عوسي انير اًريثك 4ع انضّرح ام اذهو
 سف ان عشب هنأ ١> ره اذا هينا ُ ا هأءقب

 كنايلا رك لدالتو انسانا ضخم نأ ةنوكلب ا

 انك يل ا ف لرب نحت ىلا

 .لخ قف رظ 2 ةعبشلا و موا 1 أنا لوو

 ضرالا ىلد نايس ادنلل لعباد نآك م اذهو



 5 ةمدقألا

 وأ ةنئالخ وأ ب يأ د غيلبلا م.عضأوت تلسو

 8 9 2 8 مك 000 كلا 01 وأ ساج

 >4 ىدسح 8 ينأ ا سشروت

 نيرخالا لد ترك يذلا اذ نركا نإ 20
 « «.(ضوفرم_ يفت انآ ىضا

 نيسودنلا“ ةيراوخما نحل سرد اة اا

 : سرأ يروخ من أذ كي رثوملا بالا وهو الأ

 ي ؟ ليختو 0 ١ هانم ال 2

 انك كح وكي نأ 010

 اييهعسم  ةسادقلا نهارا لالا ل دلل
 عوسي ار ةلأق أم 0 ا ا,مةيقحو اهطاعب 0

 بر اي يل لوقي نم لك سبا >:رارعالا قيمالتل
 لمعي يذلا 5 تاواعبلا تكلم لخدي بز أ

 ندف الا ا تاع 2 يذلا يلأ ةدارأ



 ةعدقأا ٠١١

 111 قا تادالا 4 ىدلا ١ فالأ ةعدازا 0
 ةيوعا 0 اقل لع ١ كمال 10 وع

 ىوس ةمم الف هودسحت“! ل وأ 0 0

 اذإو هللا فيري يذلا عوتلابو هللا ةدارا ليك

 هليضتلا لكلا ىف ننواجو دنس قدا 34 :ىش

 مهج نم ارذحو ءامسلا يف ةبغر كلذ عنصي 2
 هلال افالتملا  ,اهيزو كانلا- ءاثك قا اعط دو

 دارا ل دين لحل كل ةيضودا 0 ٍ
 « ريغ ال انتسادق يه ل

 رت هك انكر كلا كلنا ل عرا
 داك ل اعلم 2 دلا ىلع اهللذتو

 ةجرد ىنِدأ ىلا غلبت ن ات قر ارب ال | يءاكن ياسا رق عيش

 ار لا لا مه داعسو مطاك نم

 اا تا اللا لال مست 0 ق1: نايل
 دق تك نار هكلبأل رعت انيعدكم "لع انين او



 ه1 ١

 0غ كينضو أاهدونجو : كل كنا ةكنرعا

 ةرن شف زن كف اكلظا ا توا ل

 ليرساو ب كدي “قار امك ا ل
 ةاذنما نكاسف“ نس اليا تلات للا

 نم بتنا ثنو ةيولعلا رانش
 بغارو هرورش ىلع ِكاب هينب ةلاطن ثار لاعلا ليطابا
 ا الملا فوق هارب ةطمفل ا اكسررلا ١
 اضرار تومهاللا ىلا يبهنتل

 هل تيتا نر 1 ادامت نالا كياأف

 تنيلات نم قوت امال يئلطسلا 21
 كيرلا لدم أو رهلملا 00

 ما ىلا فر ةسادقلا ا حالصلا هلخ

 ىوصتلا !عياغو ديحولا اهزيخ 0 هلا أبل. هلأ

 ا 'مزعاب يندكي ال. صيرتما عرازلا نا 5
 طفلي توعياا لإ فليس ل للا

 ام

0 

 - 1 مع



 2ك 1

 اهار: .دلجلا اذه تاقرفتم كلذك لجانملا ةيطخت
 +« طاقللاب ءيش هيشأ

 ثالثا ىف كفرضنلا معي انفرصت دف. اننا نيغ
 فيضم و نايشلا قيفر: 4 داما اذه 0 تا

 7 ا كيل رولا يك قاعبلا
 أهيأ تكا مآ حلا دنعو أهيلا كغوأب كح كلذ

 نأ مظعالا يدعو ديحولا ي ريحو 5 21

 لو ناسحتسالاو ناوضرلا نيعب لمعلا اذه قمرت

 3 5 اناسحا نيفد لولذلا كدبع نم هعو رف
 ديحوأ كلن لاعا 50 ةيحنو 0 0 بح

 2 كيبيدق 0 5 عدل يصلذو يديس

 ن1 1 داك ف كيتا ل نفل احب كر
 ةبذع راثو ةرضن روهزب يئأتف ميعيتج بولق يث لءفتو

 كعبست ماودلا ىلع خلت. ةنسلا ةيانب الك نوكت

لحور و ديحولا كنبا 40 كريوغو
 ذب تدمأ سو دقلا ك



 ااا 15

41525 
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 ةوخالا دهز يف عسنلا تاظعلا

 د

 ردع انلا باتكلا

0 
0 



 ىلوالا ةظعلا
 0 تايلسن رافتحا يفو تاذلاب ناركأ 7

0 +« 1 0 

 نم مالكلا اذهب بجنب عسملا هي 0017
 ىلا يهني ىتح 0 قيرط يف ةريسم لصاويال
 لق انكي ن لع) 0 ١ ةةيةعكابو . هتياغ

 0 موقب ٍظعا - ا نوبأي
 ىلوالا ملاح 2 املاغ نودوعب ةاول كيل :اينلأ ةدارالا

 01 17 نفر د 1 ا 0

 هيقبت "لابح هيف كرتي 0 برأ ارو بس وأ 4

 ٍ 5000 ا

 رئي نأ جيدملا عوسبل ينيتح ذمأت ل | يغبنيف



 5 تاذلاب“ ناردكلا ف

 :رايجخاب ظذحي الو هل 4 ءيش لكو ةناذ 1 ٌبح ىلع

 3 يتلا قيرطلا يف ةقيمن الل تنايضرلا 115
 ةرجنيو ةليضنلا يف كدايعسلاب ١)

 تاريخ رقت ناردق: كنان 010
 ِ» ماعلا

 حولي ٠١ لك ضفر يف دهنت يتلا سفنلل ييوط

 + ةويححا كه لظ يف !يهاز اه
 انتاذ كرتن ناب موقي نارفكلا اذه لاك ّنا 71

 قئالغتا ئدحأ ف انعب نعت كتاظن الو 0 ميمص نم

 بنخري ناستالا لاز امين 0 ل
 عوسب ذي بلكي ال الو ينمز ريخ 5 1

 تايلست نم اًميش قكسال ةّينمرلا ءايشالا رأقتحا عملا
 لاح درج ءاومعأ + جرافما يف معجشللا ريم نبذ هللا

 مة ١ نصاأتم قو هللا بح يف

 لماتيو را ةعبإ نأ عبس | 2 نيل يغبنيف



 | ىلوالا ةظملا 5

 ةظعتسيو سأنلا 8 ا ع تاقؤالا بلاغ

 مودي ءيش ال ناب هبلف يف ركتنيلو ةفاك قئالغما يف

 هتلطتالا ا) قيرتو نيد ءايقالا لك نكل ةدحأو ةلاخي

 ودل لاو دما ةقيتعلا» الم قم ةحست

 هلل طار فال لا خوبندلا اذه كم يما هامل

 11 هلال اورام نت" هرج ةطتن نال اهلسإ وأ

 نلت كلاعب نم ضر 1 0-01 نه ضئاف عوببشإ نم

 ع عبتي نمو عرفت ا عدخي ماعلا اذه يف

 : يتيح 2 هلأ ةب ودع كتفي فاشل 0 ذه

 يذمغت ينأا سفنلا ةءادقو ةداعس لظعا اماي : :

 خهف ةس ملا لئاضفلا جيراب يع ل ل

 تناردلا نم تاعتنا نا يف ةادجاوةبيقر ريغلأط نس

 4 ضرأالا تاريخ مرد ال ةرولظنملا ريغلا

 ا قلل نعت بيزالف

 ال اه لوزي امو ةيمأس تاريؤج ءىشبإ سميا أم قاد
 رس



 دو تاذلط خراج ي

 3م 1 رشاد أخو رك 57 ءايشأب ةقيند اي لد ودرع

 *ايشأو حارثاب تاواقشو ةأيج ةنيسح اهربغب ةعشب

 نم :قدصأو 0 امو ةبذع وا> اهريغب ع

 سغنلا رثه ّنا ذا ٌلككاوه اب مدع لّدبت نا كاذ
 ةونصتلم دك مساس نأو يواعسلا امسيرع تالق

 ايبلق دوتو ةرضاا ءايفالا ريت ا
 هذه اموم ةعاس يف عمستل ةعيم رظتنتو ةلبقملا ءايشالا

 نجرخأ لهقأ دق سررعلا اذوه أه »:ةيلسملا لاو الا

 ع ( 2:18 ىتم ) <« هئاقلل

 ىلع كلاس وانس 0 نوه نأ

 ”ةرهاظ أمس 1 نأ ىوس كيلاغتا لو ةكعالملا لائم

 ارق عانتمالا ارا بيطتسو عملا عوسأ

 بئاغر ىلا عومدب راذنتو ةيسدقلا ةلاياست أهيف ضرفتل

 قرهاط ماما لقت | عيادتستل اهيلع لقفت يتلا ضرالا

 لك ظيعب لذرتا له اهاعنزا محزن

1 



 ىلوالا ةلذعلا 14

 دا رسبت ناار جراما يف ا 1 ا

 0 نود ل فاخت اهنا

 0 ا ا نو داجتالا ءاشن 1 الو 0

 نمو اهربغ سك را 5 ع الم 5 1 5

 طقف 4! ينا ٠ : عوسب ثابييح ىدحال م الكلا اذه انه

 2 ال ةنودو ينأذ لسا هلو املا ظنحا

 ىفنم ف أفلا تايلمت ارشنلا كلل

 تبق دقذ اناا ريغ اهحرف 00 5 ١ نه

 كر آت أمال هسفنب وه ةلبقل ملام رسغ متاذحلا أسير ع نم

 لولح 0 تأت مل ةعاسلا نأ قا سرا ا

 تأبق دق امامثا مسي رع عم لاحت لخدت ةعاسلا قه

 فاعضأ ةنم ل ل ديب ا دل ةيلسرم نم

 ايلين عوسي ركذ يه اهي لس 1 د البف

 ةسفن عوسي نال ًاليوط انمز انه قبت ال نأ ى ىظعلا

 يي 20 اير كا ال رد تقول ايل ىلا



 5 تاذلاب نارثكلا يف

 .توصلا اذط ةعرشم ضو كاذ نا 2

 اذانرءابيس قاما ةفانلا نم رظننو ضهتت أبدا معن

 اذئاه :٠> ةلئاف تقولل هل فن َة ةنلاثو ةيناث ع

 اناف ينبلطت بر اي تنك نإو < يتوعد دق كناف

 <« كيسا كش ئسفنا سيصل نك 0 ئضاح

 50 كي فاد 0000 زم )

 +« كتدوج يف ىنابقا 0 1

 برلا عمست نا تنقسا اذا اهحرف عا ام ايو

 نامزلا ناح دقف ينيعبتا لكلا اذه ريت ان لوق

 مركلا يرق اليله نيردلا ةكان ل 0

 ىلا نكل 7 ىلا ال يله ذيذللار لا يرشعل نكأ

 موي وهو مظع ةناف لوقا موب ىلا قلطنن يله ينطو

 يي ف او ةكئالملا

 يف ةضبملا ىلت يوكل ١ نر اة

 م ل ديدم راظتنال ةعضافما دس اذه



 ىلوال' ةاضعلا 0

 |دحا مو« كتوكلم ؛تايلا ءر٠ كنالصأ ف كونت: نا
 8 ىرحالا وأ نيكل ١ اذه أي نظنأ

 أر اع || تاي ىتم وا ربظي ىتق ينحري نأ اقول

 يسفن أي هبا ١ خحرصاف رهأس ُةبلقو فلا ماني له أن

 انفو كلذ توضق كلل عسي نأ يضتري هنا ذا

 الو ظفيتما مانت اذا بر اي ظفيتسا »: هل تلق اذأ

 + < دبالا ىلا ينضفرت

 ةينخ ةروشمع نزلا لحي ابر يسفن اي نكأو 8

 كري نود ةرارخج نوبلطت أم مين كل عفان مكحو

 ل هلا كم يرتما يلهو 0 ذأ 0

 نم يثومت نأ كل ريخ هنأ ذا ةفرحلا ملاعلا ةرارخ يف

 نأ نم يكبت نا كلا عفناو ملاعلا لجال يشيعت 7
 هه اعلا ىلا وحول نما اط نسم 0

 ءاعدرلا عمسمل »> برلأ يف ىزعتل يسفن 1

 يق تييح الك ةسيدقلا سفنلا نأ ذا < وحرفيو
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 2 ثاذل'. نارقكلا يف

 ريعبا تامل ؟ براا نم اهداعتبا ىلع تحان دييقلا

 ةعضاخ ابنحاينت ثمز لعاربصت اعأ لو ةئلطو

 براحم نأ كلذ نوضغ يف اه 1 هللا ةدار'إ

 بحت الون بلغت هال يا رح عوسي بح ىلع

 نوباعي 00 ا ءادعأ أهل ّنال تريب 0

 م 97 0 نأ اه يشمل اذلو أهوعدخم نا ك

 مالك قلل الو مناتف 9 ةيإ راه ولكم ا,عدخب

 نعال 3 دوم لةغتق عدم العإ ناك 0 الد

 طحتو يكب نا“ ايناغأ لك رشلاب كحاللا درا

 كاملا يق هيلا | 0 دوعي ا نيعاياعرج اج اوك

 اذ' يف ال نوسيدفلاو راربألا :نكمي كاديف: ةّيدبألا

 حالا هللا أهجو 2 نوسرفتيو هروضخ نكل ثوهاللا

رالا 0 و يذلا ةبوذعلا رثكلا
 هنبأ عد ض

- 

 ل درت م لعب ةوعبل يذلا دي حولا
 +« ءىش

 هيه سسم



 اللا

 ةيناثلا ةاذعلا

 هللأ ْق 0 دنا عجو ِق

 نا عوسب لل ننال رتل هدا نت
 00 ولا هترايرب دج! اامتو هناي لع نزوح
 ال5 نم هي دعا هدوم لعب لود تايرلا,.كه نا
 نذا ال ريغ سفنلا قافمسا نع ا 0
 ارض ةياعلا ىف هيئات ]رباط لها نع اعاذ اذن نا
 عيطتست سفن يأ هنا ذا هتمت ةبه لوبق ىلع ةردأق
 ةليزلا هتاناسحا ةرثك ىلع عوبسيل نويل قرع نأ

 ال هنا بير الف ماودلا ىلع اهيلع ةيركش نام ندا

 ند ةيلتم 00 ناد 7 عيطتسل سفن دجوي
 ”ةظعو ع ل هللذ ا عيج تاقاققسأ

 ٍ : نيسيدنلا عيج قوف ةماركو
 لع ًاليلق ةحدمت نأ هَل ةبْلا سفنلا ثردق اذاف

 ا ا



 5 سفذأا عجو يف

 ًالع تلمع دق نوكتف هيسيّدق يف ةبئاع عيذتو بعون

 نع اهرمعإ اهروعشل كلذ ىلع ردنن لءاذإو اميظع

 ل اريخ نيك امر ا لعدللا 0 لأ حد

 نأ نم ةياغلا يف ةءيفر رئاعش نم اهرتف ربغت نا

 +« اهزذصا يح ثاناسحالا لكن

 نأ وه هللا ىلا ءاتئرالل 5 نت

 ركذعنو ام نيطات املادة ا ل ا

 ثيح اهءاقا سفنلا لاطقلف . قباسلا انفعض_عضاوت

 عفترتلف عافترالا تءاش اذإو نما ظعا يف 0

 اذا را ا فرخ الكب

 وعوم نيعضاوتملا ّنأ ذأ رادخنالاب تمزنلا

 3 يوامسلا ثوكلللا يف يسرك ىلع سولجاب

 أذأو عضاوتلا ةجرد نه ىلع رطاخ ةبياعب 5

 ينادسما» ناسنالا ىلإ. ةعبيظلا) ةللؤ سل

 ثيح ةإبتملا ةنوديدلا نم فوخماب ةعزفتلف للذتلا
0 



 ظ

 ةيانلا ةظماا 0

 5 0 عيج ىزخي

 5 الل راي ينل. سفنلل ىبوط من مم ىلوط

 * اهو ل زك بنقتكتو ىلدالا

 55 ردلل 0 5 ايتن ١ كيما مذه ن 1:

 بأ, ىالا كه ةفرعم نسجل ا نأ رابعا الو بائجكالاو
 ةفحا ىلع . عقترتو ةيضرالا ت ثايلستلا ن يف ةرغ لانا
 ٌ ةسفن 0 ثا ذا ة:دبالا ثاريفما ىلا يقيتح ناميا
 ا ردننال ايي قت 1 .رأ ئوس ةعسيال
 اةرعن الي ةيفاعسلا ءايشالا 2 عفترتو اماذب موذت نأ
 ا( اغ عم ام دوسي نأ ىلا جام اذهو 2 لإ عوبسي

 ذل ابةرغتسن اليكل ةنلدابلا ةتاولستو را
 نع هسواسوو هيي ناطيفلا انلديسل ةلو ةلئتد

 يدع 0 0 دياكم نال ةعئاصلا أهدصأقم
 ودب اهتم ةأمغل | اكمال

 رب ةمعنلا ندل
 111 و لاراب سككرو و اا كس هس 35



 دل

 041سم

 5 سفخلا عجو يف

 ك)0000ا0اةاةاة0ة0ة0ك“كثك“كك#ك0

 ةفادخم تراك م ييصلت 1 يك تلا نأ

 مدخلا حل ” افلا را ا ربغ را ف ريغ ٌقْئاَدبْشَو

 0 ةربسأ 5 ىعاضلا زي ءيد ا

 ٠ نازحالا 5 واح هل 0 5051 0 يغبشيف

د أ تيس دلل ةةاعش اف أدت نأ ىفنملا أذه 2 اب
 

 ابلاغ عومدلا 0-00 ىو لافنالا تحن لفت الكل

 ضو 56 ند 20 ئأو 5 ةذي رح سفتلل ةلس

 ضو كلضفلا:انكي بيكو ناس ل
 يذلا نزح | ظعا ام ايف اهانكك نانا نك

 أهيلف 0 5 نك تفانغت ام اعين ذأ 0

وفل خباذلا م كلذ نومي 500 نأ
 98 ن

 يبلا ةنيدفلا نسل: نري نراك الي 1

 بلطن ثذخا ملاعلا يف اذ ءيش لك تععاب نا دعب

 ةيلسق لك ىوف“”مغرت اهتانذا رشا 00

 يف نونا بيبحإو سيرعلا ماوس ىولظخما يف



 ةيناثلا ةظعحلا 0

 «ةيحولا ايبلق ةيزعتب اهاوظتك ةياغلا

 لا تاركا ربل نذلا نم وينك 5

 5 ا نارتحلا ولما نيو داكيرل :ةللالا ؟ةلئازلا

 نيلعاج ةينمزلا حابرالاب نوحرفيو مط عفان ةنوثظي
 * موي 3 رظنلا 01 ْق مني زعل

 يغبني راكالاب كف ةلهجا ال15 اه ناك( ذاق
 قرأ زرع 0 ااه مرطضن نا ةباعلا سفنلل
 ديدج حرف لاخلل اهيف دلوي هتمعنب 00 أهراز اذاف

 يف احرف ضيا جهخبتو ةيدبالا تاريخنا ءاجرب عفترنف

 ذاذتلالا يف ةنطابلا اهأوق 0 ا

 ةلكلاب ءاذتغا رفوا يذدغتل اهف تو حرفلا كاذ

 صا ام » : ةلئاق دهنتتو ةريزغ 0000 ةنطابلا
 ةبوذعو يملأ 3 1 ل ءاينثااللي 00

 ا ا انو ايفطخ يروا. اي فيينا ةيسولا_ شن

 هذه 2 ,.عم ةتعنص يذلا را ضعأ ٌّئ 0



 "ا نفتلا عن فعاضن يف

 كل يئاغرل 0 يتان سال ا يبا كلتا

 يفيفحما يرحملا كدحو تأ بر 0 كنال هلت دو

 ةث انا ةظعلا

 أمنطو يف اهركفت دنع ىشنلا عمت فعاضت يف

 « يتاجر هللأ قىععو يل 0 5 نأب يل م

 ها 0 (

 ةدب اعلا سفنلا قوش مظع انل نلعن ةيالا نه نا:

 70 ةبعرب كل يلا
 ضرالا ثاريخ

 تاربذما كلت ىو. وجرت ال اءا لجا. اهءاوهأو

 دايو برأ ىلع ةموأدم 0 00 اراجالو



 ةنل لا ةعلا 1

 ةحارلا ىلا اغولب ىرت نأ !هباق ةبغر لك بلاطنو
 ابا مو يبل ةاطوبغملا

 تناك" نيحن يأ هللا ىلا سذنلا نو 0 ار لف

 1 اهينعيا نكي مل ماعلا اذه حارفاب ةديقم دعب

 ًالهج !ما كلذو اهب نغ نب لا
 اي داتستو ةروظنملا تاريخا نمل 'اًراةنحا اأو 0
 ييسملا عوسب ىلا تعجر دقو نالأ 9 ا ا

 اقل | رايقالا ف بهرتو :يثاالةبش رضاحما بسند

 »« ةبغر دغأ

 0 قه 8 00 0 توك راك ل

 ان ل1 لاك ا >: لاف نيح

 8 2 ةامح مايا 0

 بلط ىلا نيزاءمب عفدنت سفنلا ناف هيلعو : 1

 نوتدي دش ةجاحلو ةرار< يوا.سلا نطولا ىلا لاققنالا
 ضعب لقنت يتلا ةضاختا رورشلا وه زاعع لوا



 لس نك ١ عشت لفعاصت يف

 براجن اهريغ ينو امياذ يف دهاشت ذا ابدع رارملا

 نراورال ايرق كلل ةفل دنع الاغشأو 2 : الاعأو يدع

 ييلطنن تلا ال دولا نينلالدك للك

 1 بكن تماد ام حاحاب كاذ ذا

 ةةخثو اهعاذ ىلع انوخ 'تإواةشلا كلت نم ةاجلا

 اضيادتزت ىوست نا ساس 0
 يف رخآ لولاضال نعذت وا .دسعلإو :لاعلا بع ىلا
 نالا ديرت تباك نإو اهنا تسلا ف آان

 ديكأ ىلع كلذ عم تسيلف هللا يضر: نإ ةات ةدارا

 اهروعشو اهفوخل يا اذهو ةدارالا نه يف !همايث نم

 مت يملا ابنت لا يا

 ريصت نأ لبق ةسعنلا ةورعلا له نم لقتنت نا
 لل 000 اهرخاوا

 ١ عم دبالا ىلا مثم . كبأث نما كلي ناعولا

 5 فوخ ال ةلماك



 نا نا راما سلا اذ: 111: 0 ها لااله
 ةيلاثلا ةظملا 0

 زامملا كاذب سفنلا طشنتت هجولا اذه ىلعف
 ىرسيلا سرافلا لجر سخنب داوجما ل طي اك
 نظولا م 0 ىعستف ريل أهقوش حأعيف

 كتبا ةجتازجلو امان ارق انهن لا بدل يواسسلا
 ضعب عفدنت ل فلا نأ فاك

 نم جورذكلإو ءامملا تاريخ ىلا 0 ىلا رارملا
 ةنطاعب لب عاجوالا لقث وا رق ركل هدف ال اع
 كا 1 لا تيدر عفر عه فرعا
 ال اهل ةياغلا يف ةتيض ةرضامحلا ةويحا اهيدل يسق
 انآ نأ تيدفلا مفي اكد لكلا / نيفاد
 اممطع يور: نأ نم ىرحأ هسفن 1 | نم ركسن
 0 ا نم

 مار خل ردقالا نع روك تلد اولا اذهف
 لا 1 الل الر ناقل نع اذا قاوشالا
 ىوقا ٌبحلا نوكي ام زدقب ةيحورلا ءايشالا وحن



 ؟( سفنلا عشت فعاضن يف

 امح قلطي سفنلا كلت ىلعف . عجولا نم لما ىلع
 كيعت هنأ > طابسالا أ تونك 05 يف لإ اوت ا“

 ةاخاد امل ةلياق مايا لثم كنع ناكو نينس عبس لوحارب

 لك اذكف ( ٠+ عب عام ناركع) 4111 د

 ىلا قوعتو هللا بخت ينلا نشنلل افيفخ نيبي لغش
 لفضست الو تانايضلا نكت ل 0 ا

 اب رقالاو لهاا قاري نر ل ل
 اهمقرت مدعو ءيث الك اهاّيا سانلا رابتعا اه الو لب
 ند عوسي ٌبحب ح ا ا و ماعلا اذه يف

 :يث»نلك قاوك نيدلش فير 00 يلا ةتيور

 موب نم لجان رضاح ءيشا كلك «ترتجتل» أر دعب

 * موي ىلأ

 طفت نييجولا نيته انك نا
 صحو ':تاطضالا نم غون ل لا
 اممداعا ةركك < اقبالا لها ةيزواب لإ ةطبخلا أايقوش



 ةبااينا ةلطملا 1

 وأ نآب ىلا نا قو ءاعملل اهبحو اداب ع يذغت

 +« « ناجر هللا ينمو يلاوس
 ىلا كلسم نوكملسب نيذلا عيمل نذا ليولاف

 عدا ءامسلا ركذ ىلع ملاعلا اذه ءاقذ دهشم ملمتالو

 ىلا ةيدبالا ةداعملا ةظع مقوس الو ايلا رخلا

 و حمل !ييروسلل نال
 ممل 0 سغنلا اهتي | كنب سا نكأو : :

 24 نو+ :و نوواذي ام نولممإ 1 عرف ةضاخ ا :
 تنأ اننا ا. َِط مودي ال أ له مهعف ّن | ريف نوبعري

 ددزبلف يوامل ها !ا| دعوب تحر و الا رس ايف

 ةرحأ ينتسن ىن> نطو |: له تح 3 2 1 كك ةاجر

 لزاضفلا هولا 86 | كف 15 ك دهج ذا | كباعنا

 ةفعلاو ل يبهوم يب عجأ كءاوهأ ةعاوشا يا

 يسن . لإ اا 00 6 ةياهح تحن اىرياعجاو

 يو آي د ياو 5 ةيررشل نان افلا هان 5 0 ىاصلا ة ةلسأب |
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 ١ ةفعلا ةرد ميدم يف

 كدناطماا نيإ ل راك لال كرنب م ا
 3 4 اد

 ةعلأ نا ةظعلا

 ةيركلا ةفعلا ةرد جيدم يف

 نموةةقعلا خدم ناس ادا
 حورلا وه :اهيف نكاسلا لوا ربيعتلف اهاج ةهج

 .ةفع لك س دقمو عرهاطلا ةريسلا بهإو ؛ سدقلا

 حور ةمسنو.:ريرشلا سكن لخاا ١ ل عش ول

 هنوع نوديو ةئيطخلل رييآ دس ىف كن ١) ل

 ال يجحر ةءاجح البو امن كا نود صاخا اذه

 دهزلا ةليضف ّنا ذا. نجم طسو يف ًالوتب دحا ثبلي

 دجمو ةبيهشلا اممذروو ةفعلا راصتنا نصغ يه ةليجلأ

 4 ينافلا رشلا عرادقلا
 م ا اول نال 2001-1 1-3

 نت 6

 0 سس يش سس سس سس تت ب يبيسبب٠_ي ب دسسسستسنسنسيستبعيبيببببدعبببببعببب-بب-- < هس

 تدسسس سل سس سس سس سلاب



 ع

 ةعبارلا ةظعلا 1

 ممادهاجت ّنا .داهزلاو ىراذعلا دمج مظعا اف
 نوتبنيو نوبلغي نيذلا ةلقو .كلذ انيرت ةيدشلا

 + عملاو 0 مخلي ضف ءأهجب . لعب

 3 نننل و انسشن ١ لع انلاكتا ابن :اج نذا عدنلف

 ! هي 0 راع ةزيدرعلا هللا ةمحرب نكل انتقاذ

 قوذت ةفعلا ةليضف ٌناذا ايندلا كه ين ةنوع مهصقني
 ليما يركانو نيريكتلل ال قوف نم طعتو انإوق
 نيذلا نينا 0 ير سا ناو 00 هل 5

 : نيلئاق نوباطتو مءالص يق 9 0 نوترصب
 3 552 ايقتسم اك هللا: أي ف قلخأ 5 ل

 ١ يئناشحأ

 كلن انيطعي نأ ىلاعت ه هونخ نم نذ | جرنلف

 3 ا ةنا نقلا ِِ معنا ن نم ةطساوب ةليضفلا

 ازيجو 1 الك تر وت نأب 0 0

 4 ةباَحْلأ 2 ةبمجتل | 5 ةهرد 2
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 م ةفعلا ةرد دم يف

 تاواوسل | توكلم هين ا برلا لاق : :

 ةريثك ةرذ دجوف' ةئيصح زهازج بلع ا اناني

 مالكلا | اذهبف « اهارتشإو هل ءيث لك عابو ىضن نمثلا

 0 ةفعلا ةبعم ىلع ةسينكلا نتخ عوسي انضر

 ال ذا اكو نك | ريك هلا ى يأ اهئمأو ءايشالا رذفاب

 ردوا اهب لهتلا نضرب نم فارشالا نيب دجوي

 ةببلالا دايتجاب كملاطب الو كلل 7 اذا ةنسححلا

 اريثكا ىرحالابو كلذك سانلا ةرقتحي اليك عرخافلا

 كاذ 1 15000 0 | مىفالخب انل يغبني

 ريصتلا ناسنالل ةيلابلا ةيسبلالا ءابب كلذو ينمزلا ريما

 *لاورلا ميس ارا | اناخد هيشي | . 00

 عمو 5 0035 انك | لت نذأ

 نم د :املا ريغلا ايدول 2 مائها لقا 2 كلذ

 »< ةريتوممأ هداج ةيئلاب نيجلا اينادلا7 يبد

 ُْق | دور لكل ذبنل انصلخت ثاضيرغ انابتف



 ةعل رلا ةلظعلا 58

 ءيضن نأ اندرا اذا نمنا| ةريثكلا ةردلا كلت باسنكا

 ةردلا كه نولمجي ال نيذلا ّنال نيسيدقلا ثرا يف
 نيتيز. |وناك نإو ميظعلا كلملا روضحب مدجم لعب
 + لئاضفلا ةيقبب

 تف تاكابسلا نب نمل
 ارنب يذلا انك ىوالتو 0 ددعب .ةلوهجم ةقعلا
 هذه جرخأ ديدجلا كلملا نأ ريغ .اهدجتو اهفرش

 ةسياك اهاطعإو يوامسلا زنك نم ةيدجلا ةردلا
 ةبارق دنع امعم دنع أ 5 أمندخ ال اهب مدامتاب

 +« تحل ماودو هع ا

 ةءاهلا توص عمت نكت مل ىلوالا لايجالا ْنا
 تادلوتلا ددع ىصخي ىسوه ن اك خا ضررا ىلع

 ١ 00 نأ ربغ ا ينوططلا نع رقاوعلا عندو

 أم اورذني مل ولو ةليضفلا كلت اكل انبع اووكت

 مدحا خارص اذه نم اياج كلذ نيبي ا؟ بوعشلا



 / ةفعلا ةرد ميم يف

 ةرفاعلا . ١ رفا » : عرهاضلا ةماملا دوام يلا

 ل ااه يخص و ينمها ينتها دلا ا لا
 ٠ 0 تاّذا 55 0 ةروهشملا أنبأ

 م مر كب 2 5 قو ( :١7 ؛ ص ةيطالغ)

 رخذي يذلا يحوصفملا دو ِهْللاو ةاموسعملا ف :أ| ةأيد

 لاف اك نأ 0 يوبنلا مالكلا | ذه لأق و برا مش

 نورث يل ومس ىلع نوظفاحي نيذلا نايصخلل برأا

 0 اس 000 نوكسأاو هنأ تيضر ام

 32 ونيل نس انيك اه ا يراوسا لخادو

 ا مقا نمل ا

 أنيصوي راي يفر تفنكي هجوأ| اذه ىلعف

 ابظرتيو اهحيدم يف تسطيب نا انك دارأ كلا

 ةليضفلا كلب قئاللا نم ناك نيلوالا انئابا تأياب

 ابّرقل دادزن اعطساوب اننا ذا نيدهلا ةطلسب دياتت نأ

 يف ءاج !ه ىلع ةيوامسلا حاورالا دنع ةوظحو هللا ىلا



 ةئيازلل ةلكملا 3

 0000 11 را ةلليشلا راد: ةعضا تس
0 

 ةطوبغملا ةفعلا أبتيأ كلاجو كّوأ م اغعا ايف :ه

 نأ . هسرع يف لما 0 53 ام ا 1
 ءايشالا لك ىلاخ ةبيبحو ةيبشلا ةماملا يه ةليضفلا د
 داسف لك تفمتو نيتئأملا ةرشاعم 0 مخل

 دقو . يواءلا اهميبح ىلأ اهقوث ةرارج قوتتو دج
 معانلا ن ناكل ا كامو تيرا صاير نانا ايهبش
 نيح 1 أهدجو ل عراذت لع ا دقو

 قاوجإو عدانلا اهضايبب 0 0 0
 اذ ةيامأل ايار بان ددفلا 2 0
 نال اهايث نم حوفت ةيكذ ةحتار ناذا يملا عوسي
 + ينذلا اهدسج جبرا اهيااوح رشنت عل

 نالا ظني 5 0 0 7 يا م كا
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 4 ةفعلا ةرد يدم ِق

 نسودفلا هجور ةطساوباهف اكسل تر يل

 يبلا يهو ال فيك. عيمأ اهكرابي نا يفور ةيعئلا نه

 + يرشبلا فعضلا دود> زواختأ

 ياذلا هفعض قوف ناسنالا عفري ءيثال لجا

 نم نأ ذأ اهسفن ءاعسلا بصغت ىلا ةفعلا ةليضف ريغن

 بصي الفا عبطلاب ةكالملا كلت ان ضرما عا

 ىلع َتعفر » ًآلئات برأاب رق هنيع اقل ءايشلا

 توما "نه كننال كيلا طع 0

 وا ه ةتاريس ) < ةكلهلا نس ضلت

 ينلأ ةرهاطلا رقاعلا اما > : مالكلا اذه اضيا قيلي 1

 2 زوغ# اماالل ىوطف شحافلا عج ضال ىف ةريعتا مل

 كلدكو 618 عدس )< سوفنلا داقتفا يف

 نهوطيو هسئارع + عيب ةمالك ه جوي ؛ يوامسلا ننؤا

 مو لاعبأ نل نكي مل يناوللا ىراذعلا اذره » :ًالئاق

 تسير الف « ءامسلا يف هللا : | ةكئالم نك الكل ورد

 هس ل ل ا يل



 ةعب | ارلا ةلظعلا 46

 ةطردلا لن تاكاقلا ف 0 د يقلل نانورذأ
 انناكس ةبيرقو ةيوامملا ملشروا ةنبا اما ذا نيدلإولا
 + ,الالا
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 ١ هالحال 1 جو امارس ىنؤولا نأ:

 راهثب يات ةفيفعلا لاوجالا هيف لعجيو يخت 1 عدل
 تاولصلا يه هللا نع يف نيح لك ةءبنلا اهراثو
 , نهال تنع] لاو ةكق1ا تالءاغلو ةرامما

 لا تاع ىذا تسلم ليمان لا انا
 لاجالابو ةسادقلا را ضرالا طعيو ةنرارب ةبوذعب

 ىلزالا كلملا نبا ّنا تيب يد بيط ةفعلا اذشَّنا
 يف اذكه 1 رع لا ءايذع نم. تاون نأ دارا

 ةسدنملا ةسينكلل مث نم اهاطعا يبا ةليضفلا كلت "1
 + زاوج ةباشع

 الل ةءارال ا ىع اره لوزن ال انث] ريغ: 3

 ١ ٠ نا را#الا 177050777720777 تكل



 ء| ةفعلا ةرد مد ف

 :لات هيكل ع ياعم كل مالسلا » : كالملا لفيملو

 لئاضفلا +لماجسما 0 < ةرعا ةكد دمي كلل مالسلا »

 طقف ةعنلاب هنا ذا دهزلل 3ّ ةفعلل أم ىرحا ةمعنلل

 ناسف ةبمخاو عضاوتلاو اسس ناسنالا لحي

 +« لئاضفلا

 ءارذعلا م ره يي قاتلت 0 اجب ١رأ ريغ

 ةايع تناكا ابك ماش نأ تالا

 ةرعن أضيا ثواح نو امق شح رو 3 نع

 ولع ره أهلا تعب كد 4 اقل مضاوالا ع

 : داشنالا رفس يف ءاج أ معو ةسنن 00 ١ تاواءسلا

 « ةفرع ينيدران حافا هأكشم غ كللملا ناك نإ

 11 عدل

 ةيهش 0 نادزب ةئاد ةباوتب دمع كلمي نق

 رذن هتاح مايا للك ا قفار 0 ينبع يف هب ةياغلل

 لهذت ةعيبطلا نأ . ءانو 041 رظعب اني هلل ٍكبرقي ةزعلا

 هس سس سس ل ا ا



 ةعبارلا ةظعلا 5

 رمز لكو مخ ةككالملا ءاسورو بيعت ةكئالملاو
 مدس ةأ 1 خه تي 2 0 هلا 00

 كيرالا 2 1 01 ةذعلا تسيح ةسفنن جيسملا

 امل ددشاو احرف أمودق دوم مترتيو ةسو رع نسنلاب

 ةليج ييايلخ الكا هيض الناب اا وشلل قط

 1 1[ ت1 كا ا ١ <« نيتمايك كانيع د

 اال طالما انآ ناكل ىواونت ذاك دا
 ةيبخلا لاوق الا قه مكعامسل ذات الآ دسعكاو سفنلا ف

 اذإو ةرداطلا ةفيفعلا بواقلل ةروخذملا تاممخنلا هو
 اوغلابو ةرامإ اد أ |ولشفح أف 4 |وكزدتو |ومفت نأ م

 حرف ا كاذ ذأ مكينايف 8 ةيفأ ميديا نكنأو ةعابنتلا

 ديل فصول نع 1 رو رس م 0 ليو ل ند 0

 نوعقرب و ماعلا لو نورفني كيذلا ريغ هب 7

 5 مذالم لك قرف ملام واق

 ذي ٠ مايتنأ ظعأب غصن ع حالا 5 اانب يف



 5 ةثعلا ظنح يف

 ىراذعلا ا مح ١ نانأو 0 0 نم انيلا لدم ا

 : 5 نحعم نذخو ن دقوا مي“ ارسل

 نزح قف ا 00 2 بايلا اذوه اه

 عم 0 ٍْى انأ را 3 يذلا ساما 0 لخدنأ

 نيرهادلا رهد ىلا طمنو ةكرابن نا نيسيدقلا عيج
 و ثومأ

 ةسهاخلا ةلظعلا

 ةفعلا لظذح يف

 ىف ارجو امالك اندزوا نيالا ةضعلا قانا

 دنع ةوظح دوت ةليضفلا نه ّنا نيلمؤم ةفعلا يدم
 يالا اذادا أهيف ءىبسل ءىش لإ هنأ ذا نا

 دف امناذا اميسادف ال مدأسف 0-000

- ٠ 

 يور سس بسب سس رس ب ب ا ير ب ب بجو



 3 2 لكلا 14

 بانطا لداعي ديدش بحي اهعونناعي عيا نا نذا
 +« اهجيدم يف تكلا

 عمال م يذلا اهرج | 5 ةعيفر اممأ لجا

 ةلثماب روبظ ىلجا ربظ دقو اكل قيانلا

 دلي انوع كف نب ريتك ا 3 يس دقلا
 538 مومد 0 ا 2 دهزلا قوس 1

 ةمدخ يف نبعاس انو ري نا اوبحأو ار

 ةدكنل ل عج 0 مولا ةساجنلاال ةسادقلا

 نادت ص وعو يلزالا كللملا هل نا كربأ سعب تنحي

 سدنلا حورلا رامث نم 0 1 نوقوتي دما

 ةعادوأاو فطللاو ةانالا لوطو مالسلا يه ىلا

 لجوو فوذخي ةفعلا حدن كذا ورغ هلو . فانع 7
 ةياغلا 39 ٍلاع اهّرمو دج عيفر اهماقم ْنأ ذأ

 مالك /|ب 8 ردجا ود نه دجوي 00 عاسنالو
 امنع ماتلا توكسلا كلذ ع.انن كمال هنا ريغ اهنع



 4 ةذعلا ظنح يف

 ا 7 انكم ال ! امودب اننا ذا اهترو رض ٍظع لعن نو

 نأ : اب ثبطو 0 قش اجا نمو ةسادقلا 0

 نجديسل ديلا 6 0 مو ةطبغلا لع لص تقاوم

 ءانتعأب ل مدل اضاف .* 0 00 > لك لطبب ذأ

 حورألا 0 ةيدوأ يابو 5 50 تق ل

 نود علا ةليضف 1 ةيعا] غلبي ال كبادذأ سهلا

 نودب أريف تعمل نأ دحا عباد سي 0 دايجو تسعل

 « هتاذ 6 ا ةفاؤع

 ءابعتالا يف اوغلاتي نار ا

 1 5 وش م 1 مخ العإ مرق اهديأتو ةذعلا 3

 راذنلا وأ عمسلاب اك 0 5 لا 3 هكوفتلا ىلع

 د براهتلل 53 مش نود ءارقلا وأ

 سدقلا حور لطب 0 5 100000

 000 نوتطنمد مخ م م حوليو ادا ةرارح فضصللا

 يف كلذ: عن: ءاضيار نونو دا ا ل



 د ءاطأ“ ةلكعلا 2

 يف أوّوذتي ل اذا رخآ تاطقسو راطخا نم نمأ.
 ةحراذملا كنار يف دن اننال ساوحا ةنايصب رهالظلا

 اهيهل ينكي ام اريثكو لب ةفيفع اك فال ركنات
 #4* اخ 4 ارفالا مسي

 7 ءامبعإب لك ا ؛انيرع كني اذلو:: :

 ةب نروضم ةٌررضم حابش دك نا دلك انيلق“ ثباب

 ادن ةلفن انك ام انلفاغتب ١ ةيلأ دوعلو عسل! وا ظنا

 انعنيو ريضلا ةزيكس البلا مالس 5 ع ةربق أيسنم

 + ةفعلا جارف 57 | نم اذكه
 عم ناعابلا هابتنالا رهاطلا بلقلا دقف اذإو

 ضوعو مالظلاب يشغتسي نأ ثبلي الف سأوها ةنايص

 ياو عاجوإو ةَزارم ريغ هلخاد يف يناي دوعب ال حرفلا
 ةبع فلاخ نا دعب ناطيشلا ةبوعلا راص اذا بج
 مياه كفانا ضنرإلف . تناملا ريغلا نتفلا عم يدبالا

 5 عوسب انيف دي 00 ةبقاعلا كه انع دعبي نأ 2



 ا 5 ةثملا ي

 0 7 ١ امطسأوب 3 : هعور ةيعل ىرحالاب

 ءىبطت ةيفاش ةيدوأ ٍ دع نفل --- موأقنو

 كايف 5 ةذعلا ١ ديلج دن ةويشلا لقوم 1

 قيلي اك بيع الب ميسملا عم امئاد نوكلو ةسادلك
 2 8 : لئاقلا ينل ١ دواد م الكي 0 كا

 دع < ما لكيلا قيلي برز أي كتيب

 ةفعلا لو لع د ةطسأو ىوقأ نأ 7

 لك نع عنتةو ةيذللا ةممطالا رفتحت اهاف ةعانتلا يف
 ناسا ةواخ 2 عمشا تال ترجل 2 ةدايز

 ىلع ضرغو لغشلا ملعتو تا ايلاف ككرت 1

 اه حارفالاب 2 اا. ةلاطب ا نال 6 لمعي ماه

 دعاه رلاتقو ةفعل 0

 ةيطفب ةسادقو ةمعل لك ةبيبح هلل !ينتاذلو
 مرغ الكل ةيضرالا فطاوعلاب رفكن نا ةمكحو
 : لو“ ذا نيسي دنلا ةعاج نم درطنو ءامملا بهأوم



 ةءاخا ةظعلا 1

 رهاطلا ءاجرااو لعلإو ةفاخلإو ةيهبلا ةبحملا ما انا »
 ” مرام نم ليعبشأو يد نوبغارلا اهيا ىلا: [ولاغت
 0 خاربس )

 0 سل ٠١ . انتم عيوجا نرد نأ بجبن و

 ا ند 1 ةر اربلا ِق رسل اها 5 00

 عتسلو ا ءاوهأ نه غ2 يش أهيرتعيإ ل طفلا

 ثنأب يأ قارتحالا بشهرتو عاب || لاعفأل عوضفملا

 لوغو. أبيف 5 ةروصل اهءارتحا يي 0 أ

 يروصو تي 2 لاما 1 ا كلك ةملس يللا

 ضفرأ اذلَو عال ىلع كهشل يلاعا عدو يلاوقأو

 رت <( اوستلا ةطلاخم ضفرلا 0

 الا اذه داشنالا مالك امو ةهتتسملا ةملساا بولقلا
 10 0 : وف يي قتودنسا.» : ليوص

 + ) 8 ليث ١ » ّش 1 1 ىقسأ ل5 جافملاب

 حورلا ةمعن ةبوذع نه ةرداصلا لاوقالا توبف



 0 ةفعلا ظنح يف

 اني معطل ةيعل ا عج نيل

 4 28 3 0 7 هان

 ةىلسس أب وأ ديددكأب انه 5002 ةبدراخللاز أ

 0 منع اوتلاو ةواصلإو ربصلاب ن ل 31 رخآ
 نكماا ّنال ةفرغثم ةكرح لك عضخت نا انل رسيتي
 نذل أنيف 7 ان لجو ديأتلا دستلا ةوهش ءافطأ نم
 هئايخضال لاعت نسر نعد هللا نب ةيهرد لو نإ
 عيطتسإ 0 ا 1 . هل تاع 90

 ملكلا ىسوم بنج كلا ل لكبف سل

 لوب ه.: لاقف قرات 7 0 رانلاب دقوا ةقياع نم

 +« (؟: ؟ جوزرخ), 5 ملظعلا رظنملا اذه رظنإو
 هاي فيعض 0 7 5 3 ياف

 ١ ف 57 ل هو ةرتاوتملا

 ةليضف كيبع ا يذلا وهو هيسيدق يف هلالأ 2
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 ةسماخلا ةظعلا 6

 ن٠ نا ذا دبالا ىلا اكرابم كرا نكف .قييك ةوفو

 32 رضا نأب لاخ دعي 9 لسا دّرُمب رعشل

 دي نيرش ةّوق ناش اذهف هلا عنب عا

 0 راصتنالا اذه 10 ْق 000 56

 عل و ديد مينا نوفرعب نيذأل امن برطا نم
 بانتجالا اذهوأ برطأ اذه بستن اا يغبني الو

 1 برك أه دلتا عود ند 5 1 ةنابجوا 7
 مسي ةساقلا نأربن نم 1 هداعت بابو ا لعل

 ةئعلا لرجل 3 10000 ظعأب

 ]وما ةعماللا: هترايط 0 | ترظن ذا 1 ىف

 + 2 ةناف ةرهاع

 هدسج ْق ة :راهطو مالسب نع نأ مزع نم

 نا ار ذهلاو هأيتن الأ ريك ْن 5 نأ هيلع فتفيعضلا

 ”نيظع ”ةرينك ةداع ةدعوتت بلا رطاخلإو خاختلا
 ال يور نا نع اليف ادبكاب :نمبل راصشالاو
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 ه١ ةفعلا ظنح يف

 2 ظ

 3 كو نس يأ نم دحا 0 ال

 لا ركذخل ل ل هيرو ةسل لأعي 5 ١ ناك

 6-0 رابجا نوشفث ب كسمأ يذلا هللا
 511 لجرلا اذهف ةّوق لاب ازد
 هئادعا ىلا ةارللا قه .ةيلسف : ةلرما :تافطالمل“ َنآل
 7-1001 5 000 لل 5 0 هينيع ذاق

- 

 2 ٠ ٠

 اذه ع مكب لسا تافطالمل نيلت يبل مرشفنلا نأ

 ىيندهتب اتفيو ام بعالتيف ناطيثلا ةّق ىلا ومنلا
 ه

 أقين يأ

 وه امو لب لاعلا لسالسب ةفّتوم اهدوقيو ةيحورلا
 4# 0-0 ٠١ فايلح لأ | بوه هنا ١ كلل نير

 ءادمعالا يف غلابنل لوك دكر نس ل2 قطفلف

 ءأب لكلا بنتجللو 3 اننعض لبق نم :تفْوححِإَم

 || كلملا دواد ّنا هانسأ:|و . بانتجالا 05

 اهبلق نيع هتاوهشو ملاعلا قاوشأ اهف

 سل دنا



 طا لكلا 0[

 لعنبو لييحم ا 8 نم طل لأ ينو

 ضرالا 0 هيلجرب 3 هبلق ةراهط 2 ناك نأ

 ٍصاعم ىلا ( عيدلا ماجتتناب كلذ لوقنو ) ائدت

 لب نغ ايالب ؛ءارج مزه ' ع 21 4 لزناف تاركنمو

 * نئاخو ثناح 3 'و ةلدع رظيأ

 نانلم تالعتس ىلا تسأل ديزم ا

 ال١ كلا د ها ماكحأ ن٠ افوخ ددزتاو ريكحلا

 ةعفرو ةيببح ةأاعدو هليأ ةيحأ يذلاريبشلا لجرلا

 0 عا ارق طقس دق ئازنثا كولد بخ قوق

 5 ناثوالل دوت | ةب دأت ىلا ُةَقأسَو ةيلق 0

 شاع دق ناك نإو هسفن ىلع فاخيال اذ نُ

 اوم 9 حمس اذا ةسادقلاو فاعلا نالا ىلا

 ماطف . ةرئاطلا نربثلا يوذ ءايوقالا لاجرلا ءالوه
 ْ نوب اتزمو افلا يدا عزه ربل نوعضأخ نحن

 لب الرق لع تاعاياوانأزا' رب اكملاو انأيا أنتايث ما



 0 ةنعلا ظنح يف

 عر ةيرخ أ ملعت ال اال رغاصعنو عضأوة:

 لي نأ ذا 10 تركت 3

 د غلابن نأ نذل أنأ يغبذيف 0 0 نيفتنملا

 لمن الثل انيف اهديطوتو ةّفعلا 5 ع ابنا
 قاف جرام م الوع لاجل ا

 4 55558 هسئاسد 7 انيلا 44د كفن لخادل

 نأك نأو 0 يعمل هل عج ةلاعأو

 7-3 تا 2 ْن ازحالا ضعبل لس نأ ا

 ايه نوكي فوس ةيكا نا ركذيل نكل برات
 ةيدش ةعفادملا يف ةكراحلا نوكيا ناد 01
 ةفاش نازحاب اهريغ نمد كك ل 5- ل اذا

 اذه أه خربيأ نم كرا لبق نم قيدش تاراغ

 + معاقاقشسإو نيسيدقلا دم قوفي يذلا دل

 ةئادلا ةداعسأا دعومب حرفن نأ انيلع ا

 ليلكألا ءاجرب برخما ناجنا لاهتحال: مجشتتو ةلضويشل



 ها 34

 وعل عم نوسي 0 هب عمت يذلا دسأافلا ردغلا

 د ةفي فتح موت ىلَد ةافاكم 10 ل 3

 ا لكلا را ميما م ضن راف

 كثليح لرب رقم ىلأ أنأفنم نم انوعدي ا

 "10 ىلا بدتلا حاوررلاو باكل عل املا“ كلب

 +« نيعا .نيرحهادلا

 هس همي هس

 دعا كرا
 ال. عفان يرورضذ رما يف مالكلا راك نأ

 11 ةيدتح او ف اق دتاف دلل راب ابانإو ةاظازفأ "دعي

 ةدعاعم 06 0 صالخل عفانو يزور ؛.ض يش

 ردم ءىَش زلط 0 2 0 ١ ةل اعقل 0 ٍء اىهأ

 24 ٠
. 

 يذلا روهملا ريغلا ىوطأفو لسع ةويش ربا كدعمو



 2 دسملا برات يف
 550502620919006 2 دعا
 هع لا لك كى

 نعل دوغ ىف ايو انذاك اندرنإ دا
 ذ اظنه 1 ضوعب ةقباسلا ةضعلا يق انم دقو
 31 الاغتما ىجل را ل .عئسل نأ يلا انيلع

 ماههج نم 0 ولو قسفلا ر أنا نع تل
 8 90 0 علا ناعم يضم ل 0

 ”عون سانأ| نه عون لكلف ١ دحاو سيل م لعتلا
 4»* 0 نوه

 يناف ةنوقملا ةوبشلل نعذي نم اي يلا غصاف : ؟
 مقاو ض الا و .ءامسلا ةيعجرلا كلتا 8 دهشتسأ

 مدقاو ةكئالملا ءاسورو ةكئالملا ,كيلع اماكح
 ."نيسي دذلا ةعاطس: ملكت لب واذلا قدا كلك

 قلطي لابجالا عيج ربدمو ىنلاخما ْن | رخالا يفو
 ذخات ةقأك ىئالفماو ' ةنغ عوجر ال اح كياع
 نع ةلضفو .ةعبشلا كحنااوي نم داك اجلا



 ةسداسلا ةظعلا 6

 ثدقوأ دق يلا ةيفيجلا ةسهللا حاورالا مرا لل

 كاان دمت و كلك ناك تتلانأث 1 كتياَخْإَو

 ًافطب ال ادقوم كسفنل مرضتو ةيرانلا اهابالكب
 58 ؛ربكو 0 557

 عم اهنال ككاحتو كدب عت تاواعلا نا
 و ةيررملا ةميرشتا نبال اهل طر رات لم اهولع
 0 علا هيي رق نيل اهادت
 ا كلا كلا اساس ىلا نجلا ند كل

 ظ +« ءامسسلل - ريغ سندلا ءطاخملا

 أوك عم أهداف كأ دض م رنا اعز عل

 نينئانل 5 اهرام ل ل 01 1
 للك تيل ا ديلا زحل كعو ضخم ' :تنأو

 ها هنأت كفر راكع قليل كا رمزالا وم راح
 نفدنتل الا ضرالا كلبقت الف ةبادتلا ىلع ةفرخملا

 4 م 0 1
 هأيةل 0 ىلآ دودلل خرم نوكيف 0 ك لمح



 فلست 0 يس ىل رضالا قولا كتوص نم 2

 0 سن - ايفو كأو ف نوكي كانهو هكا ف :

 أهتم صالخ كلل شم دو.عل الو الم هاما 55 ل 5

 علت أركذم لجأ ند رابنلاو ليلا 2 9 8

 كال كلغ كارت و كئيغي ند 0 نأ نودب

 * نآعلا كلتش :تسيكرو كدا ثدِسَفأ

 ناو نيديخا هلل ءاقدصأ تيزخأ لق كلنا

 تدعبا دق كال ةكئالملا ءاسورو ةكئالملا يا ءامسلا
 ا وعي انامل اسناش دعب مراظنا كنع

 تسل رخو ةيعقو كهجو تهّوشو 0 0 اهط

 نع فاسو ا 9 00 جنا ند ا

 2و 101 نيظايش اعمرضأ ناس نوتأ يف تمدر 9

 4 ىلتم رنويعو ةعسأو قولحو م ملأ | قم 50 لدا

 8 ذع عيج 2 3 : ا هلا رك

 يتلا كل وشو م 1ك لجأ نم تزال 0 مخه



 ة-.داسلا ةظعلا هم

 و ايلطبضت نأ 2 تقول اصر تبيح

 ديإ أدقوت راخخلا ا كقول فو 3 تان

 نأ لح ىلأ كتريوح اك هال ا راحل عاطتسأ

 +« ًاهعنطت

 اعلا تععا أ تسلا ءاباطخ 3 كما

 يلا ةيركلا ا 300 0 ب م 0 ناربن نكد

 ةكئالملا ١ نرحنالو نما هيملد 00 ١ عوسي اه اها ادئفا

 كادسج بم 2 2 برأأ | نم فخ. هلل عن يدفلا

 3 كيال > م عاد كاله ىلآ كلب ىكقي 8

 لع حورأاب تم 1 أماو توت دسجما بسحب

 0 0 كل

 م أ ا .اذع لوطاأ هو كلا 1 ايف

 زخو 3 امو هتال اهح 0 90 ادن عرسأ

 44 ةلقثأو ريوغلا

 اونعذي لن ءذلا سيو جيرفب كي 0 ل



 25 للسجل برا ِق

 نم ةنونيدلا موي. حقوتي ةقث. يابو ةئيملا لاعالل
 ىوفتلا يف اوشاع نيذلا راربالا ذه بون سندي

 نيذلا نيطايثلا .ىلع نماب 0 ةفعلاو ةعانقلاو

 0 تاردكملا كل ىلا موليمتسإ نأ نأ !ودارأو وبرج

 +« ةئيطقما كارش ١" نودي 21517 قيدلا

 راخنلاو ةانزلا لامشلا نع موقي اضيا ذقيحو

 مزخأتو تاذللا عاون |وناب نوكوما 31 ما

 ذا ضرالاو ءامسلا ماح مامأ ديدش يزخب ةعر

 اوبهذأ » 0 لوهملا م اك 0

 سيب ال ةددملا 0 رانا نا فيفا اي ف

 1 0 كاذ ذاو < هدونجو
 ايلع اذاتانلب ليلا" 1 ليولاب#: ىلئاق "1 روشإك

 1 انيو .نيصق زبجو تقو قئاتمنلا انك

 ةمادخلا 1 مف كلو اذا هاليوأو انكله دفل انيو

 ريا 0 انتانارص»ة نلت 55 اب



 ةيداسلا ةلقعلا 5

 ليفت ناو دبالا ىلا 3 م قاطملا كما ّنا :

 و لب وم نابسأو ئالبا لل م اطنسلا ذقن اعن

 اياك يكل هذ لضم انل 0

 + ؛ايئاق دضا

 ءايضب مسوفن ىلا رشبلا يب اي اورظناف

 توملا كيءافي اليل مخ و نيكلاطا تابا 1

 كصلخب نأ دحأل 00 منج كالح ع

 متفلاحم دق نيذلا مانأ ابوتو ٌببرلا ىلا اوعجرإ

 < "كرولا ع

 الو اطوأ يف تاويشلا أوب راحو مكترار اوظنحا

 ا هل 9 0 ارا

 رن دع ء اودعبأو ل انآ لو كتف تدلل

 < ةلك الإ رانلا نكاسي نا عيطتسي ركنم نف » ةوبغلا

 011 عشأ (

 دجلا اورسخت الو نيسيدقلا ةافاكم يث اولمات



 1 ءاليهالا ةبهوم ْق

 هدحعو 2 مخ 100 'ز ا أوتلغأ ةيمنا ت ةذلل يدبالا

 نياس_ 3 5 1 86 انااا نا 0

 50 0 را ١ ىلا مزاللا ١ تابنلا كفو

 0 را

 جيسملا عوسب لا ل ءالتخالا ةيهوم ُُك

 سكر ءابالأو

 ءاذتخالاو تأرفنالا ةبم ىف يف ينورلا م ذقتلا امنا

 هللا 0 عمم تكلل ذي ذا 5 | باهج تحن

 عم ًالئاق 2 عوسو ) أييو 0 ٠ع: كنوع . نأ

 راد تبللص اناو يل ماعلا أعلا بلص »: لوبيرلا سلوب
 مله دق ركنا , ا لاقو ( :١6 5 طالغ )

 م سلوك ) < هللا يف ميسم | عم ةرتتسم مكاو

 قربا لأجد ظفحمو لمالخف نأ أنل م



 ةعباسلا ةظعلا 1

 ا دل دال 1 ل يح كلتا
 ار كا ارا سك قل فل
 ل راكب كاذ يرحل ىلا ادع 10 ن1 از ذرب
 +« ' نآدضأعتي ادا

 5 نب كنا ”يبه 05 ءالجخالا اذه نأ

 نه قبو ماعلا نع توملا « لولا كب ّرم امد

 تالماتلاب كلتا ىلع اننواعيو ةجراذملا موو 1

 حأو والا .نم' تايحلالا" ضعب كن رتتلاو ”ةسدقملا

0 : 

 هلاوقاب ءالتخالا انيلع دق عوسي برلاّنأ : ؟
 ا هدحو' يلايللا يبي ناك ذا

 انت الص 006 8 1 اذا 000 1 5

 اك مداسملا قفار لللا نا ةئينعا قو يلا
 ةلعاسملا 1 ا ت الماتلا ىلع دعاس

 ةرتحسم .ةويخ لاثم اناطعا دق. عوسي برلاّنأ ريغ



 م ء”الئخالا ةبهوم ْق

 ةيدرب يف هل نيعبرإو موي نيعبرا ماص ذا ةصاخ
 (1؟ : ١ سفرع) شوحو || ريغ 5 ةعم نكي م

 نع يشع اليك الجلال ن0 ل ا
 +« انعطتسا أم انركف.طقف هب لغشنو ةدحوأا نم

 اهد 0 ةينلا ةولفلا بلع نأكل دف
 (4:هئز 00 لحاف ار 0
 اكان هده اطلاع انك لئاقلا رخال ينلاو

 ب هتأذ قوف ل :رمو

 اعد ةراخلا ةيش هيض ا حولي غم لعن

 زر دش ةيعرب ؟اهربالك نوسي دقلا ب 2 ا

 0 000 رطافم نه ى ا 8 ١ ةةينحابو

 نييناسو رلاو نيلماكلل اه 1 عاونأ نم مهمتي
 يف نوبغرنو ممولقب ءامملا ىلا |وعنترا دق نيذلا
 نيكوسمم دسجملاب |وناك ناو حالصلا يف مسسفنا ديبأت

 كاريس حارفأ هةنحو ةضور اهداف ضرأالا ىلع

 را 1ك ع ا تحك



 ةعبالا ةظملا 34

 موعد 2 مثدحو 00 نيح 8 مادخ 0

 « مسقنأ 8 رم لع 0

 نم لكل ياورص عفان 2010 100 :

 أنيلق انناغ ك كك 5 - م كأاوف يورلا 4 لذ 2 عرب

 ورش 0 1 ّع لل و ةمادئلاب

 أننا تسب 1 ةلبقملا ىلأ نم | رضعاب رظننو نضام

 انئاقش ىلع أاننزح رأت ا راثب 5 ةىلؤكلا ْق ىلأن

 لئا 0 راقلا ةموأقم ْق ايرون صي ورتب ةزأت

 انكم: «ىرخإو انثإوهالا ةيوذالا .ابيلطتاائنرخاو

 +: انلئاضف

 انيولف مرضن نا انل رسيتي اضيا كانهو :
 اكللت دو عنم ب هأيتن لأ نسحنو هج ىلا 5 :رارحب

 + اطاوز وأ ةرارمنا

 ناحل 2 علب لم ةقاش اذا انل نايت اد يلو

 اا اكس ىلإ 1 نوامالا يف. لغوتنل



 1 60 ءالليبج الا ةبهوم ُْق

 لوا فلسانلا نيلري لفل ولذا
 نيرشع ىفق نم دجنف سويراكمو سوبنوطنأو
 أرشب هجأوي نأ نود نمد 2 5 ةنينمل نكن الث لب

 ىرن نأ انذزا اذاو انتواخ نامزر صقتسن كاذ ذأو ظ

 لب طقف ًالجر دن الف كاسنلا نم ددع رفوأ
 كلنا أزه 2 ميكر لق اًضيا 7 راذعو ا

 مرع ولا ميت ةركش 5 2 فالتخا نوذدب نك
 نك نل َك

 + أةح ةيحورلا متي دنجو

 ةنل ددزتل نيسيدقلا ةلوه لثمب كافتفاف
 نع لودعلا 2 ان ديبح 0 لذبنلو ف انتواخ

 تبذعتسا هيلا انرظنو لاعلل انبح لف اكو جورفما
 دع ان تدوم ثدازو مودل 2 انيولق

 شاع ٌهدحو يذلا عملا عوسي انبر ٍضتريلف
 دب نيمأ انت لش 2 انهن نأ ةئيظخ نودب دس 2

 | 07252522222 2211 ام وو ووبسممرس بيبو ووووروبس سوسو يو و وسيتو جس همس يرسم( سس ل

8 5 



 1 ان | ةظعأ |

 هراثو كلو 3 دئاوف 2

 انسحأ 0 ءالوهالا 0 توكتيلا انزل

 كاس نيو نمل »9 هيبرالم حا كلذ يف لونلا
 اف 15 ت توكل اني ان 7 1
 مل راضتالا اًنلاغ 0 ةصر 0 9 : ىذا

 ثوكسلا | له ظنح ل بعرب 0 لقف

 محا كك ند يلبس 1 1 نييدتلا

 لعجا » لا 0 لص ا نا ) «يىلإ 1

 51 رم ) «”يئنش باب 00 ينم

 هلوتب كك لطؤح 35 لق 2 هدا نأ 9

 ونيف كلذوىلع دأز اموال الو م 53 معن ركمالك ن 0

 اللد مالكلا ري اا تف ريفا ت

 اانأت وا 1 راق رض اك أم ىؤس 3 ونال نأ . 9 هدعبأ



 ني 73 ْذ ا ًاللغأب 007 5-5

 كل ماتلا 00 دع توكسلاب مغيب نأ :.أ هلا | مداخل

 ىلعف ٠ ا هداريأو لحم يف مالكلا عضو ةفر

 ضعبلاّن أ ذأ ةئئاف راكأ كني اك كرد ل 3

 اورثكيال نا ضعبلاو توكسلا ظفحي ءانتعالا مديفي
 »« توكسلا نم

 ثوكسلا ظني ينتعي نأ ديري نم ا

 رارشالا الا ةلكب بمجي مل جيسملا 00 نأ 0000 ظ

 سس 0 سلا سطاليب ْن ثيحج وفرق نيذلا

 ةيسانملا 3 موس نع ليق 3 تك عدل | 0

 تا
 - 00 ةطوبغملا هما ارذعلا مرم نام

 ألا لك ليضالا يف كتل اهرب مد 0 ركن
 + سودرترب رام كلذ ظحال اكتا ترم

 نأ اطانع بيبحتأ اينبالو امل هلذنقا ادجا بِي
 و دع داع كوس عل م سيصسع م 3



 ةنم ايلا ةاضملا 1

 نكياف وهلا اذه ىلعو انبلق يف ةلك مالكلا اذه ظن
 مكمل يف اعطب 3 2 عر 25 دباع ل

 ا تكلا أ ف "رظناف م 1 ْق 7 3

 لأ فيكو كيرمو قالطالا ىلع كسفن حالصل

 15 0 5 ثوحح م دلال تاريخ أ عيج زنك

 قل نورا
 ةناف ةظف#و توكسلا نكي نا مف ا

 زك | ذأ 60 4 هيف ةدابعلا ومب رعشيت كللذي

 د ناسلل) لمنح لادا اشيا رخألا رومالا يف 5
 لمع كب ءانتعالا علققلا:ةنايص نودب أرب يك عطني

 مهو برا ميصخ دق نيذلا نأف 3 خاص

 الا دنت نزعو كلا
 إظ ماي ضف 5 ذأ هردق قح ت كتل

 دئاوفلاب نورعشي ام اريثكو مم مية شم ناراتسي هنيعب

 مل تشن 2 1 أوبأ مين ميوكش نم امون يبا



 15 هراثو تو دق دئاوف ْ

 ءاجام قأطي نذا مهيلعف . ةلطابلا ليواقالا ةرثكب
 يف خارصالو ةمنذ الو ةجرفال » : ريمازملا رفس ف

 جوشق . .ىف نور ال يأ 0118 ب

 ةلطابلا راكفالا بمخشالو ةيملاعلا لاعالا تاق مهولق
 توض نوعمس ال .نظابلا يف هللا نود“ مالو

 راف .ذلا تنعشلا نذل 'بؤطنلف لاقلا قولا
 + ةنيعم هلالا برلا ّنأ ذأ دئاونلا كيب

 قوذي نا ٍلصعأ دق هللا مداخ ناكوولخ“ 4
 نم' منن ينلا ةحورلا حارفالا ىرخا ىلا 3

 ةرازغ تت | امب وه يصوي نيذللا ةراختإو ثوكسلا

 : ًالئاق فتهي نا ىلع باوص لكب ةتلمخ اهب وذع
 هتدحو ٍق ناسنالا اهدي يلا ”ةيوذعلاو دئاوفلا اذوه

 يش يلد هتأاذ قوف - هناسل طظفحو

 اذه ةلعبغ يف كثي ١ 0 عتيد | عوسب 5204

 .«نسحالا بيصنلا رم عمم هل رتخي مل ةنا يو ناسنالا



 هاد انلأ ةاضعلا 7

 سل ا سمسم سس اسمو

 ! د م ١ عيعجلا َن دول 1 رات د راف

 جرلا ىل | سدقم قوشب مننا نوقوسي الو وبلا
 بدلا منع 1 اذلو ةحورلا تارا يف
 كلذلو ما ءلأ نم مه + لوكأب ةيلاسر قم هدارلا

 +« (0 : ص ) « مل عمسي ملاعلاو 0 ممالك
 ءانغل ةلاطب لكك كاسالا“ اللا ب

 اذلو بذع ”حرفل اي 0 ظل 7

 ءلصخي الرنج> : 0 0 نسب كفل انل نكد

 ا نإ د ردن ل الماك نوكي هنابسلب
 للأب 2 ا ل كك ا
 هنأ ذا ىلاعت هنوعب ةعيطتسن اناوثب هياع ردقن ال اف

 ا ا ااا تل نسبا
 لقي ردا بلاط نع انلودعب انسننا عدخن انئاقش ضع 1

 دي ةعد 7 اندئاوعل

 تول كازو ءاابصإلا ةبوعص زيخخج : 8 ه يأ 0



 ؛صاتي نمل يوطف ةلطاب ةليوط ثاثداحم دعب
 اهابعنا دا ادزيف هناسل ةتاما مدع ىلع ريمفلا 0
 5 ىلع ةلز كأو | يل ىلا ةؤعنملا ف ياي ام يف

 2 5 ريض ةنايضن يتعلو 0 ١ لذي ن ا

 ةب رعشإ يذلا حالصلا 1 نا عيط ةسيف دهزلا

 اذإو: لحلا اذه قناص دق مالسلا نال نامابلا ف
 ثيبلي الف هتاذ رهق دنع عبطلا حوم اناريورتل
 ةنال اذه هداوج 595 مظع مالسب اضيبا رعشي نأ

 +« ةّسفن بصغو ةءادعا لذا

 را هتفخي دقني نأ فاخي لازي ال كلذ عمو
 ةأبخي نا هل ىقبنيو .”لجو يذلا زنكلا ةهابتنا مدع
 اورظنا» عومي برلا لاق 5 ةنفدي نا نم ىرحا

 بهارلا ىلع بجي اذلو (5:5 تم )< دخأ 3

 لوني ال يأ ةنضف .ليخلا نزي اك ةمالك نز: نإ
 | نابهرلا تابحأو ّنال 5 ةلاف الو عفن ال ةلك



 ةنمانلا ةظعلا "

 راو ةولصلإو توكسلاو ؛لغشلا ؛ يه نيدبعتملاو

 ماو هن نير واح + لم فتاح زكا ةفرشت | صقر

 مطاقق ."نمدتملا يماراأ )دي 2 يذلا ناككلا نا

 ؛ :ديج اًرام جرخي ل اذا زاتملا ناكملا اذه لدشي
 زنك نم حاصلا لجرلا نا» عوسب بزل لاق

 تاحلاصلا جرخي (رهاط بلق نم يا ) علاصلا
 1 00000 لالا ا

 تقولا ناك اذا ١ جرحالو هل هللا ّن ع نذأ م اكجلف

 صوص اذا لجال انمالك 0 | ال

 + اناث انكي ككسلف ةيلباعلا ءايشالا
 ةرركسلا ظل هللا ليز اي لقتست الف 7

 ل دفا بصوت هلضنم كنال ماعلا اذه يف ةزيجو ل

 ىلع نالا 0 ةكئالملا عم ةيدبالا ةداعسلل
 ىلع تاوامسلا يف ةككتالالا 0 0

 | توكس ثدحو » : لوسرلا انحوب لوق



 7 هرالو ثو 9 دئاوذ يف

 هنا 1 اش را) كول

 توكسلا اذه ظن را ناك اننا معز نا

 : لاق نال اهرسأب هتعبت عم ءامملا نم طبه اذلو

 انك يشرع عفرأو ءايسل | اهلا لوَصأ 2

 لايغلا ىصاقا 2 ةعارما لج ا ا>او 0

 < للعلا 5 00 تمد ل يلاعأ قوف 00

 أذل 1 سععتلا 5 لاو اذا 61 عشأ )

 0 3 "3 هده كلش 34 ترأث

 ٠ طوس 0 مزنم م 1 0 ىصوأ لق 1

 كبكي نك د اك قمر 5 ع
 نم تطخس فكر د برأأ أه ا هلأ .ءأ مشد

 تنير لق كنا ». ديعلا كا ةرهّزلا 5 الا

 كنا الك بالا هللا بدا ظنت لو ءاعملا كئابربكب

 نه



 ةيئانلا ةلظعلا 0

 كنال اهب ةماقالا دعب كعسن ملو ءامسلا نم ترام
 « يوامسلا ريدلا يف هياكل 0

 لك 0 رمالكو ءاعدا نع نذا | كيهلف

 عيطتسإ يذلا هلا كاذ ىلا ردابنلو كاسمالا

 | ةميظع ةهسج تاطقس نم بلقلا نوصي نأ

 رخال 'يذلا رهذنلا نم اوزرتحا > .: ميكا ا لاق

 ا 1 جركل تنل[ ع 5-3 0

 ةكيالابا نع عونمم تك دجوي 1 0

 ثوكسلا وهو ناك تقو يأ يف زّوحي ال لب رشبلاو
 ناركشلاو ةدابعلا نع كاسمالإو هللا عب نع
 00 اذه لع قبلا باتكلا يف ءاج

 برأ م | نولثاملا ! 6 | ثوكسلا نم اوزرئحا »
 اذهب 1 سودنلا - 3 نع اكل 3

 : نيلئاق رلاع قوصب نون دأب اولا يداني 0

 قرا 0 3 اول دان لارا ل هج



 هراثوتركشلا نارك ق

 +« (؟: 1 عشأ ) « هدجم نم ”ةولمم الك
 نوكتف ءاتنلا وشل كلا 0 00

 عيج ةحدت نم ضرالا ىلع حدف ًةهحر انل

 كسلا 1 نع ن ونيعل ا ل ا || قف ل

 ىلا دائَم " عجريلف دانا كح لمع ال5

 ضعبو لب ةئدرلا لاوقالا نع عني هيل

 ريظن اهنم لضفا ءاغتبأ اًمضيا ةدّيما نع نايحالا

2 

 نيلوالا ملال لاس رايلاغ كا

 مىئكاسم ىلا حورلاب لقتناف تعش نإو ثوكسلا 3

 ةدم. لمح يذلا نوطاغأ بالا كانه دحت كلن
 اذاهكدفادلا مزالب ل هب ف م تونر غنا

 ىلع اضيا رست الاهرت للخلا نارا ك0

 اهرغ 8 اذان 1 كتدهاشم دنع مكتلا

 ا مثرواغه و ا وأ معماوص نيكزدأب 0 دقت



 ةئماتلا ةلظعلا 7”,

 انه جراف ف نالوا ىلع دحوتلاو توكسلا

 « كاأنهو

 كل ببسي ام ةواخرب ظذ# نا كل يغبنإ الف

 نيس 00 0 أ 51 ةليزج دئأ اوف ةنيهرلا يق

 ةحعار ىلع هاللتخلالاو:تؤكسلا ةطسأوب |ولصح

 و : ريغ لع م نه ةوذلا ام امج 86 ًْ ارنكو

 هدب ىداب لغوت سوينوطنأ رام اذكبف ةيفملا ظظعاوملا

 ةلثمو نابهرلل أن 0 نص 9 ةيربلا 2

 مريع ضو رامو لس روذيرغرأمو ىو رأم

 : +« ددعلا وريثك

 ءادتقالا كنكم ام ايف دن: مةريس ث ريعأ اذاف

 + لمملإو لوقلاب ةايضف ةارم !اوراص دق مماف 4



 او

 ةماعلا ةلْضَدْلا

 سفنلا عقرب يذلا واشاملا ءالتخسالا 2

 اماذ قوف

 نطايلا ءالسالا اريج انك ن1
 اذه بلطي نا هيلعاشا راش ف ل

 دج عفنإو فرشا وهو نطابلا ٌوعدملا ءالتخالا
 ءالتخالا نوكي هنودب هنا ذا رهاظلا ءالتخالا نم
 ناسنالا نوصي ضئلا ومب حدا رنا
 بلتلا يصوصخ عونب يّوقيو ةليذر لك نه نطانلا

 نطايلا ىف ةيلتخلا سفنلا نال ناطيشلا سواسو هاجت

 كللذ عد عيطتسي الف ةنليخم راكفاب ةطا## تنأك نإو

 د اهيدارإ ىلع ىوش وأ ١ اييلا لخدي ن اودعلا

 سفنلا 0 2 مودم نطابلا ءالابخالا نأ

 اباعجيو ملاعلا يف ءيث لك ىلع اهب ىوتل ةهظع ةّىق



 ةعسأتلا ةظعلا 8

 اباعي منال ملاعلا سااجم يف ثدحي ام تح ليجت
 ذا رخآ رودال غّرفتل نأ ىرحالاب ا يف ا

 لوزي ايهاز انباث ملاعلا اذه ينانل ح 1 لك نا

 كانا انضاخ يك 00 كل امرت
 قاصتلالا ماودلا ىلع سفنلا كلت بلطت كانييف رّيغتلاو
 + ةرورصا ةربخ ىف شل نحو ةيعب
 ل لا ال نمابلا التخالا 1

 اكلم اذإو 30 ركل كين ل
 نال هيلا 0 نا ثبلي الف هللاب هداحنا نع ًاليلف
 ىلا عجرا : ًالئاف هيلا خرصي وص هنطاب يف عمس
 اذنءاه أمسنن ةعاسلا كيلا تا 1 ءاهف كبلق

 كلاج ّنال ئتخا اي يل يقفاف . 2 ُماق كباب ىلع
 4 يفغش 05

 |مكسي ثوصلا اذه لازب ال ينلا معلا يبوطف
 ؟ هز طاعلا تارا عيج 8 ل ا .:ال ةظنب ْق



 / نطابلا ءالتخالا يف

 بنيحا 0 اهوعدي اهلجال يلا ةياغلاف :

 يَ 56 ْنأ.نكا كولا 5 اذكه عافت 1

 00 نم نال ضل تع يل اعل الا طس

 نطابلا هي :لابلا تقشم نوكي نانلا اقل

 كب هيف يذلا باقلا ءالتخا ىلا ةريسم 3

 فل مال . عومسي داتتفا ابلاغ ةسفن مرو 1 هل

 نيذلا ني هالتلا لخد دف ءزابخلالا 'ك1أذ دف 1
 يي

 0 أبو 7 تامذ لعب ا لبج 0 62 ']

 ذأ ايف قسوم لخد دق هيلأو كحو 0 روع

 ةةدصل !قيالط :ةاحام لبحلا قوق را

 ةياسن نود ةليل نيعب رأو 37 نيعبرأ كانه ثمبلأو
0 

 4 ةيرشإ

 اذه يف مالكلا سفن ليطي نا غيطتسي اذ نف

 الو روذثوب ةحارفأ قأذ يذلا ربع ذو

 تارخلاب روءشلا ّنال ملاعلا بغش ىلا ةقبلا تفدمل



 ةعسأتلا ةظعلا ١
0000 

 دار ايخاصو ؟ لك ول 4 فرذشأو بذعال 3 محورلا

 +« هحرشو راربالا دحا فصو ىلع اهكاردا

 5 نم ةبلق رهظيلف اب د 0

 ماودلا ىلع يملاعيو ةءاوهأ تنمو ةيااعلا 00

 أ عيطتسيف كاط نام اير ةحرفو ةتيرعت

 ب برلا بليطأ!امناعلل ١ ىونو نا كاذ
 هدرا قولا فازت لق: ىنلل كرما قوام

 ليال ىف فكيت نطابلا العال كلمني هنا
 #4 1 ءايشالا ُْق



 10011511 مآ 0580 افلا ان كآن

2 

 ل0115 65

 تاهل ىف

3 

 رشع كلاثلا باتكلا

 2 : لل
 ىسينكلا أموت 1 تارؤتم ند



 ىلإ

 كهل عه

 0 ل لع انام دعا

 ركآ ىف تنهب لا ذأ ردع كاذلا رصعلا نبه

 ىلَد كاتم 8 ءاننعالاو 1 | لقن نع هأوصق

 0 لدبن نأ 0 يا 1
 أهرب

 0 رحل 0 نم 0 ' نا 0

 «ءاكهما فقثمو ةمكحا ىلا دش درا وه هللاو» بما

 يف أهانيقب| يلا لوصنفلا | مأَو 4ك ه1

 0 ةرلالا ةقنلا



 لولا لصفلا

 ابيع عاود هلل

 رود يمن نانا 2 ناش 0 ةىىحأل نأ

 ةجو رخل ىتح ان كل قه هجولو ذنم هلاعفا عيج

 يد“ سيسنرف سيدنلا م يو

 نيب ايف لوا ماذا :ةريخلل هاند", لئاتلا لاك
 تاكرح م. 0 ةلزتو "قو ةعاششلا ارحل

 و نا
 + < ايعبط 0 يش 0 لوح نع |

 ناسنالا اه لذحي ال ىتلا ةحلا قه ّنأ ديب

 ةرهح ةعد هك يف 52012 نأ 30 لل ةرعص 2

 و تادامصاا ىلأ 7 أ,ةرارح هك ةعفذت را

 « صالقلل ةءفان ريغ روما ىلا ا
00 

 كل

 لن ح ارفاب ملاعلا - اذه 2 معنشل 2: هيسفنل انعرو

 جاديمل 1 00 4 - هجوب نم : م



 0 والا لصنلا م4

 م ام هللا هل دعي » ينالإ ملاعلا يفو فصولا نع
 تاكا راهس الو ذأ هل منكم الو نع ةرت

 0 رو < رشن

 0 كانا تاركيمللا يب ةيبعب لذي نم« امإف

 لإ كابي تيرش عنصي ها ذا ه هل انا رهف

 ال ةتقشم اًرابا اًرابا هل رذمجيو ةيحلا هاملا عوبني
 ال011 0 اييرا) < هان. كبش

 نا

 بالا ةبكح جنملا عوسيب راربالا لّزغت يف
 رع 2 ا 5 .

 تيغنب او ينابص يلم امسملأو اهتببحأ 2 2«

 >» أقماع 0 ٌثرصو 0 2 امنت نأ

 ا ل (

 نودب ايي نا عيطئسي ال ناسنالا بلق ّنا



 - م عوسمل راربالا لزغن يف

 1 هوقو قم ناو 7 قا ريغ

 ىلا نورظني؛ .نوداحو 1 مو مرا كلبا

 نولذحالي ن وينأ دس ١ مو نورخالاو ءايشالا ناقا

 نيعب ءايشالا ىلإ نورظعي كنا ٠ ءايشالا لاول
 نيعب ءايشالا كه ىلا نورظني ءالؤهو ناذال

 4 ا « 5-0-8

 نب ريخالا يف اذوهب لوسرلا لوق : ةديوب اماذ

 ةفطانلا 31 كانا هلاك ةعيبطلاب 5 ومالا نوما مينا

 ْق قواح 00 ١: ص )< ناو لنفي أيفف

 1 لص 2 ناميالاب رابلا» : نيل الإ

 رهاوظ هناياب اًماد قرخيراإلا ٌناف هيلعو : ؟

 كلانه روث أمعارو 7 2 اتطسأوب يمتنيف ء ءايشالا

 نيالا لاكو < 2 يف 00 يدلل ةءازأ اتاذ

 (11:؟4 بويأ ) هيدي لاعا اهلك قئالفما يف ةئبنملا

 نسا فاكر كاد ينلا ةيءاسلا تاذلا هو
 ك0



 يانا لصفلا ري

 2 0 يش ءاهبلاو دخلو ةيظعلاو ا

 ةنون كلا ه ديحولا اهبيبحو قدا نش ودنا نحل

 00 سلوق (غ ملعلاو ةيكحلا رئاخذ عبج 4 هيف

 7-1 اوصي ةيابع الب 00 ةغب كل تاذلا نه وخل

 *؟5 رطعك دعصي !هيلإو كغتو هبح ماهس عيجرأبلا

 ||| ابيطوا ةدرو مش اذاف : هذوو هنلكر رش لك

 لاقو عوشي هبيبح وحن هركف لال هجو رح ذيل
 نهد 3 تفرعلا 5 كناهدا » : هنطأب يق هَل

 ل

 : لاق اًرامأ لك وا اراجنا دهاش اذإو
 .نينبلا نيب ييبح كلذك ةباغلا رانا يف ةحافتلاك»

 ا ىف ل ةرثو هلاظ يف 8 ا
 هسا لاق 0 0 عمس اذ ١ اة دس )

 ) 4 :.؟ ديشن ) «فيطل | ةناف ييبح اي كتوص
 ضينأ زتشا ئيبح م لاق ا راس أذ>و رصبأ اذا



 شي

 2 سل عوسوب راربالا لزغت يف

 يراجم ىلع نيتماوك .ءانيع. تإوبر نيب نم بضقنم

 نارطفن نسوس هاتفش بطلا ةايخ لثم ةادخ هاما

 يبيح اذه ريش ةلكو مش هللا اا

 « ( خلا ٠ ١ ٠١ ديشت ) « ليلخو

 نم نوعفتري عونلا اذهبو راربالا ايجي اذكهف

 قاما ىلا ةئيلزما نمو كايواهنلا ىلا تايضزألا

 مربح ةياغ هللا نع شيطلا نم 3 نونوتشير

 ءايقالا باش لاق ل 1 0 0 .٠
 + ( 1: ؟ يليف ) « مسملا |وحيربل و ا

 همم أذ نوصس

 ها لصفلا

 رأربالا ةيكح ُ

 لامجتإ لو ةيف ةأعلأ قوف ةكعا تيبحأ يلا »

 اني تريل 5 2 يل اهت :ذذشأو



 كثلاثلا لصنلا 14

 ا ةوصحي ال ىنغ اهيدي نم تلنو ريفا نم بفنص لك

 ل01 كل

 ا كنيعلا مك ١/ لجرلا ّنا مدني ام منن
 | ماعلا نا

 اذ ألا! (نورنكلا هوا اك دابا ماع

 | | دج كلا تالا نن .ةنلخ وبل مكمل 8
 1<« هتدوج 0 0 0 رونلا
 نم ليل اهئازإب بهذلا عيج» ( 1:10 ةيكح )
 00 ا اهدنع ةضنلاو 0

 ىلع لصحي ناردقي ال ناسنالا نأ ربغ : ؟ 7

 كبت أ اسورع ةيطالا ب كعلا ذيع و ةئملا .ةقيتح
 اكارالاو ءايشالا نه يلظ قرخ نسحب ل نإ رم اك
 1 د تايلملا للا تايندلال نك ايطسإو
 ب (1.:1؟ ةمكح ) « ابعناص ىلا تاعونصملا

 لخادلا يف اهدمع ميج ةيملالا ةمكمحا نال



 __ ااا ا ا ش2 0[ 02 0 0#

 أد نارب لاي
 يسيل ل ال

 رصبي ال رهاوظلا دنع نذا فقي نم (15 : زم )

 +« (1؟ رش )موشح كلا ل ف

 سانلا نيب دوجولا ةردان) ةفعلا كيلك اذ

 ال ةنجالا وريصق رصبلا وفيعض“ هرثكا ّنال

 نوعبطتسي الو تاسوسهللا ءارو ام ىلا مرظن دب

 ميكع مدعلو .ةةيلخاو دس#ملا حارفا قوف اولعي نا

 بناجي نم نوعي ةّيفخا ةنطابلا راربالا حارفاب

 ةقينحا يف وهو م اله اج ميكولس فلاخيو مقرَط

 ا ؟ ةهكح ز يح نطف كح

 ةبطف نوكت !نا ةيكصت بتر دق لأ نأ 7

 ةازد زم لب > ايندلا كه يف ةركةسم مونلكحو راربتلا

 حسو ( 11:4 ةعمأج ) « عومسم ريغ ممالكو

 دوا[ ح 0 نأ امسك قي يلا كابالا

 اعمر ىدانملاا» ل ل 17 ”ةرهاظ 0

 ه6: ؟1زنم)«ابهضرأ يف ةرضن رت لكم |طسبنم



 كاانلا لحفلا 0

 ةداعسلا ْنأ ةلهو 3 3 حوليف

 ١ تاوبشب 1 » رارشالل ةكحلأو

 نم مييصنف 00 و 1 0 هسفن

 اذلو ملا: مكاو نزخإو ناوهلأو لذلا ايندلا

 7 كل دلع نضيف اه ركاذلا ” اماجت نرحب
 7 1 1 اش

 نيع مكح نم زرتحي يذلا ناسنالل ىيوط

 مالك ان تافاللا قادرا ءايشالا و17

 0 58 نأ » : 0 لهأل , الأ ]2-0

 نال ٠ مالسو ةويتح ي يا : حورألا ةنطف امإو توم
 ةعضاخ تسيل اهنال هللا ةوادع ض لسا ةنلدف

 ٍ 0 0 هل 00

 مي دعا 0 وكب لح لما 4

 تالا ونس هيمو رهاظلا لاهكا وه 3

 ياني اى نابي ناو ريتا [ ذعر اكينذلا : تانملعاو



 1 رارب الا ةبكح يف

 لطاب هلك اذه نا اند كد 0100 كل
 ده ناش الا ل 0 0 هيف عفن ال

 ءاوهالا ته ديزي ةفر من 0 8 نا

 رخأ نأ ١ يلق يق ثم 77 1

 هوعشيف ولا 3 ريؤمأ ان ىرأ يح ةؤاأ

 نيدغم ىل تذفتاف . 3 1
 هذا 4 7 ل يب ت تا فانصأو تايقمو

 ع 5 يلف 5 الو أنوش طق ل يانيع

 لطاب عب 2١< اذاف يلاعأ عيتج لأ ل 3 اع

 < ملا تحن يش كتاف الو حورأ 001

 د“ 1 ةعماج

 الكي لظكيو راك يل 0
 0 9 2 ةئرارب ظنحيو ايدل لهأ ه1

0 

 1 ةعدرلا ها اموانم هب*“اقدغغ ؛ ىلا
3-14 



 كلانا لصفلا 10

 كفن كل مال ياا أ تاما قلءاضاقو 2:
 ازقرع :اهصعل نركيل ف كللاذوأر ابان كنرتكو
 + (116: 1 رولقأ )0+ يمل

 رشابت ١ يذلا فيذعلا لجرلل ىبوط » لجا

 لاف برلا ىلع ّرشب يلق ركتفا الوأ امأم هدي
 لكيه ف اي لمح ا 3 ةئعن لج عيس

 »0: ا1:؟ ةحح ) < برلا

 كاريع ةلاق ام 'لجا امو نسحا ام. ىلا :ه

 ُ رغإ ا ناطيشلا تارا: ذأ شونيطتغما

 لل ل0 ةلباقا فاعاا هاذ : وغلا ادلا ةفوسي و
 قا تدك كلتا المرا اير كلنا < تاكل نضع
 يايا ككرتب ناوهلل ءأنأ قرطف نم عنصت نأ

 د ا قتمحر ف تعش 0 . يئاوهأ عبلأ

 اكله و سودقلا كنمسأ ةفرعم ىلا ليطأبالا هيت نم

 كلئاضف بايطا لم< ةءاركلل ءانا يّثرطف نم عنصنل



 5 رازشلا ةيكخ يف

 سيدنلا' عمن نال" لوفاب ناكل كدا كلل

 واة«ثدلوب ىلع ءانعال»  للتللا لو ا
 قي يل تعفو مسفعلا لابح 2 ينلا دوأد مم

 * 1١( ٠هزم) « ليلج 'نسح يناريمو ببصخ يضارا
 0 ذه كيحر ف مخنث نأ ضي ٍضنراف

 ”اماخلا ةراك نم ماودلا ىلع يابا كظنمي

 00 | ككرايأف تمن أحو بوص لك نم 3

 / سس سس رم سس

 أ أ لصفلا

 ممداسجال راربالا ةوادع 2

 او هابا ضغبي الو. ىلا ىناي دح] 0

 اليف اضيا هيف لب هت 5 هتاوخأو ةتوخأو هدالوأو :أرمأو

 ع ااا اًذيان قنا نا ّن -

 5 0 حس ربغ 0 دا قالا نضل نال نأ



 عبارلا ل اما 1

 ذلو اًضيا ةمج ىوس ضرالا ىلع ردع هل سيلو

 0 :ةارعل اذه ال ضانيكا راثلاح ]دل ا كني ذل

 ليطتسملا عيكر ا ريسلاب ةراتو موصصلاب
 تامل لا علو دسات امالاب كم 0 ريغب ىرخأو

 دا وعل ا هلصإ دلل دوك وأ ىذيأ وحل موك نمايالو

 ظ ام ل ولا [ضرالا
 كاي رب نم اودع دعل انكيلذا ةييفحتا فو

 1 0 الاب كف اندلا قه يف هلا
 ماعلا || 2 اكالهو ان ردا كيا نم 0 1 نأ

 كون تملطي ال هناوعب نسبا أ تير الف. ك]بتملا

 بم - لاعفأب دبالا ىلا ايكلبيو 0 لقب نأ

 مل اذأو اببقاوعو اهراذقاو امحابق داع لدا 1

 تافشقتلاب هع وا هناويه بيس ةنع دعبلو عزرسن

 أ 1 نس هيد وتدعي نأ: ثبلي الف

 ا كلزكت ]هني ثلا سما اذه انو.“



 1 مداسجال راربالا ةوادع يف

 تاع كلل يئن ةنأف رشق اي ةي 33

 ٍكسفنءكرثي بارتلاو تال لا

 ؛كبالازملا كك معن امتاذرتدا التاضنب هه

 ةنطابلا حارفالا بناجي دسلا حارفا يش امو

 الل تبعد _اهلاو تسلح 0 ا
 عد ال ..كردق اطتو عاملا ك تلو لأ اعفأ

 ساني الأ. .نم لاعفالا كل 30 أود دحنل

 نلخي 3-1 2 ريصق 1 كللذ نال تاناتبالا

 راعلاو لجل نم يلطع اينأح 0 قى كل

 دع نوكي ارو اياك كناوح ةلم باراضالاو

 كاش كت

 هازخا ناطيشلا نا: «ىيوعكم رطل ىيدللا لاذ

 مرودص يف ريغيو نيام مال ف نو ِ

 انيك ذل ٍط اهروضيف ةيئاووهكلا ت اكلي

 نوه 10 ذقيحو اماذ يف يف 5



 عنارلا لصنلا 41

 ّنا اكو ةلهجي ام لتس! نا ناسنالا ناش نم هلل
 نول ةءابغب ةاوح رياطتت ابيل ثرظن اذا ةشارفلا
 ارتالا' ف قرت ةلاح ٍضاضن بييللا ةنل له

 كلا ندي قوتمارب ام“ ريك كا دحالا كلانك
 ىلا نولزانتي راكفالا كه لبق نمو ةسندلا زاكفالاب

 »+ نوئشلو أبيف نو ديبيف ةبذاكلا اممذل ناجم

 يمت ال ةوادعب كدسج حاص اي فشاكف 1

 تانشتط نمد هي م ةمرحأو كلت ح هب أبني أ

 صاخت الا هل[ ذب ل ناب ءيش لك نءهو ايندلا

 . ةئيدرلا ءاوهالا كيف هنو معرشاعم كرضن نيذلا
 ةدابعلا يف اتفرص ينلا ةريثكلا نينسلا نا ملعأو
 كلش نأ عيطتسأ الل أيابش 0 وقل ف5 كلسفن بيت 5

 #4 ضاخش الا كيلوا بنات ىلع
3 89 

 معن رش ىلا 0 يدشن ناك بدسم 0



 ممثداسجال نارتالا ةوادع ِق
07 

 اكو فصولا نع ولحم ةل و ةحا ا
 ةتحار تداز اهب رفظو براهتلا صصص ىلع ربص

 اهروهز لبذت ال ليلاكا ءامسلا يِ هل دعاو ةيمالشم

 * اهرهاوج قرن الو

 نسال ا
 ةنطابلا ةئامالا يف

 < كءاوها صاع لب كتاوبخل اعبات نكت ال»
 2( خاريس )

 امطتسي ءايشأ 0 كاسمالا يف ةنطابلا ةلامالا

 جرذلا ىلا ر ابحالا ل رك اقبط ناسا
 كلذ ذر 0 د عم مالكلا ةلاطا وأ

 راغانما ةراكت ب سيو ةتنع نوصي نا دارا نم

 ىلع الضفيؤ ' ةلامالا له نءأ رثكي نأ. هلا قبب

006 



 ساما لوقا 14

 ” اكلت ندر ديت ال كه نأ ذأ ةيدسا ةلأمالا

 نأ ريغ تانشم نم ولت ال ةنطابلا ةلامالا ّنأ

 تاموصخاو بورا ّنأ ذأ ةيم ةيجح اهبقاوع

 ريغ انئاوها نم. الك شنت لقالتلاو نازحالاو

 ظ 00111 0 ) . ةروهنملا

 دلل ف انبعر كلاما ارح انها تناك ذل

 ”0 ل0 ال راماك ل ةقويملا ةركلا قم

 ولو : نايعلا يار نالا اهارن ينلا ايالبلإو رورشلا
 ف رخأ :نع تعشمأ بوتغي 'ةئبا 6 0

 لذلا نم اهب لح ناك امل منش تائب ىلا رظننأ

 لهأو امبوخا نيب برا نارين راثا ام ناوهلاو

 لورشلا رءاس ىيلنالا ىيزه 12 سف ايليا هلل ذ

 ناسللا ةلاما مدعل ماعلا هس ثدحت ينبلا نتفلاو

 ِ»* نسا 8 سوح ند 00 ِ 2 1

 00 كيتا 0 أنيف كرري لس أ نأ :



 0 ةطايلا ةئامالا ٍِق

 نيبنف هيمن ب اهيلع ىوقن يل الآ اهب رعشن ناب ابلاغ

 ىكلط 1 اذلو هل هلل ونو جيممملا ذيمالت اننا اذهانلعب

 7 ثا نما ةلععلا نأ 2 بر مالا 00

 انا ةىفلا نال يت :عن كيفكت » : ًالئاق ةباجا دس

 00 4: !؟ روق 6)« فعضلا يف 5

 اعضخي وا اهنيي الو هءاوها عبتي ن نأ دارأ نم

 متاهبلا ىل ء ذهل لضف ئاف فتامالا رينو لقعلل

 جرخخت#ل 3 ! ناسنالا بلق ناف هيلعو تاواومتلاو

 ام نأ : دسفت ال .ارودك" نظل ميكا لجرلا نم

 نسل عرزي يذلا نال دصحي ةاياف ناسنالا ةعرزب

 نم حورلل عرزي نهو تاسنلا نر نانا نك

 + (4 : 1 ةيطالغ ) ”- ةيدبالا ةويحلا دصخي حورأا

 راكفالا عدت : الو كتليخم هدب ا نذ ا

 ذاف ابعاد 8 نم يه كرداغت ىح كب ةضالللا

 ليبسلاو كلبك“ لب اهنكرت دق ثنا نكت لل كاذ



 سماخلا لصفلا 0

2 عوسل ةأيك كر 5 لاغشا ىف ُ ه ايكرت ىلا
 4 الاو 

 + أهدرط بلطن يبا راكفالاب 0 ةقالع ال 0 وأ

 ىلا رومهأ ي كيبغر أضيا ثمأَو

 ع نأ ا قمح ررض يأ : أبتفرعم كديفت 2

 7 له رومأ نم فرعل جل لنطلاك تنأو تهو

 سلا ع كسل هنأ نذك كلير, اق ىئمش

 را 3 . مأتوم 3 د عدف 1

 ىئ 5 كلا كتالخزو نيسونلل هس اغلا م ول

 4 نيئبلأ زيت 17 1 نمد

 او نطابلا يف كلوب. اذ دارس نا

 4 0 ةىغل كال مل نر 3 1

 0 1 0 1 ةحار ند ءىش لع

 ةيبش كداسفل ال امم م طاعفأ | ضغبأو 5 رط نذأ

 #4 1 17 اط ْق نال



 ل

 اغا ةنطابلا ةتاءالا يف

 كا اولا

 كنك نك تاع م.يئيدتو مران ع كايا نك لَو

 ماعلا اذه رهذ: بسح كاراظح . ى 0 0

 0 :أع

 1 لا ..| كيعم أ - كنك ناطق ها ءاوهأب

 ليعت ثنك ذأ ا تاوهش 2 ف

 هبح لجا نم .ةمحرلاب ينغ وه يذلا هللإو»نيتابلاك

 ةعيوخماب أ -- ب كح 1 20 1

 ا كا > 7 تو ةيعنلا 9 هممت

 ا نِغ اينال رن هل” اليل لاعاب ل

 ل يبا )0 4 1 - عوشمل نود 0

 35 ) 1 سس 1 4 أبيف 00 أه:دعاف هللا قس

 كفوخ .كلذكو ايظع هلل كركش نذا نكيلف

 ابنا ديب قاتقسا لعب كيا معنلا نال كظقيتو

 أذلو كلبتفو كفازقسأب : 'لخاوت 8

 مكسفنأب اوظفدحا مش الئأق ال دسرلا نحوي انهجني |



 سس د

 سداسلا لصنلا 1

 « الماكر جالا |ولانت لب ملع دق ام |وميضت الب

 04 1 اصعسا

 مدس هله سس

 ماعلا حارفأ يف

 ةرضاعا تابيطلاب جتمت اولاعت » : ىفانملا لاق
 و نانو ةيئبشلا 2 أنهد غم دوجوأ | عقاشم ردتمنو

 ةرهز 5 الو ناهدآلاب ا ةرخافلا رم 02

 جرم نكي الو هلويذ لبق درولاب للكتنو .ناوألا
 راش ال !ندانبف ؛نكيداإلو دل هيف انل هرتز ال
 ٌّناف حررفلا راثا ناكم لك يف كرتنإو انتاذا يف

 ا( [ ةدح ) <« أنييصنو نم نان

 يل ا يبيح عوسي اي : ةفيفعلا سفنلا تلاقف
> 



 .١ ماعلا حارفا يف

 ةمور## انأو . معنو ةداعس يف يل حوأي امه ىلع مثو

 ربتخا نأ :ثدرا اذاو ناو 3 ارش اي 0

 هوعيضصيق شلال ارا 00 ىتح ةقامحنا

 ذحا ذات( ياا <« متاح نفل فك

 بارطض ف قلثلاو باذعلا ىودس يرابتخا اذه 2

 : ةمادنلاو

 فانا اذالو نر اي قاتلا ةذه 14 10

 ”سأناو نونو نودعسيف ليطابالاب نوكس.#أ

 نيطابالا كلت. تانتجلا يف ا لا

 لواطت :قفانمو ورب تكلل دس ا
 «< ( 1117 ةعباج) «:هارش يف ةمايا

 ا يتعأ 0 يجمسأ : لاقو عودسإ تتاح

 كنارحأ طسو يف كل ةلست هيذنإو يالك

 متاح اوبستحا سانا نيلوالا ّنا » : كناجثإو

 داسفلا ىلا ملونع اولسأف ( ٠١ ١ 1١ ةكح) اَْ



 ظ يالا لصنلا 3 ١

 "ارك ديف .!ءاهسلا ىلا“ [ورظنيت - اليل م.نيعأ أوفرصو

 اال اىلضف (5 1١ لاياد ) ةلداعلا ماكحالا

 0 0 هللا رارسا اوكردي لف هاعا هترش
 اد جميلا سنلا تادا اور لو ةسادقلا

 محل 1 ةفرعم يف ملالضب وفنكي مل مث ( 29 : ؟

 لثم نومي هو ةيدشلا لوا برخ يف اوصاغ

 كرتأف 0 14 ةيكحا) اناله رورقلا نه

 امك مىولق نكونراو نوهليو ضرالا ع 01

 1000 ودعي ) < م ميذلا مويأ

 ةني.الأ ةبيبحمأ يسورع أي تنأ يعسن 1 «

 ا مو د أ مممأر ا 5 ا

 لها تيبس هن ا نوب رغشم مركف يف

 نيذلا كياوا "م ولف ةلظالغ: يسب ميبق يذلا

 اولمد ةزاعرلل ممسفنا اوساو مه< هاجر اوعطق

 تمعن | ازكه 0 تن | اأو عيل ١ 5 ةسافغلا



 ١ 8 ماعلا حارفأ 2

 1017 2 دس

 و أ ناز 7 هان ذه ةلاع 0

 كب 2 تسي ل سم ندم القار سغ

 رومالا نه لجا نم لاف . لطابلا الكب دحا

 مش ينوكت الف ةيصعلبأ ءانبأ ىلع 0 زجر نأ

 نالا اهزو ةلظ' لبق نم تنل رد كل

 رونلا دالوا يعس نذا يعساف برلاب رون كلناف

 <( نشف 5 لإ يف هرج لوو
 ال تيذلا قتانلا وم ىلا

 نوبطعتسإ 1 ماعلا حارفأ نه 2 ال 00

 يعذو شاع ليخا 3 تاع 1 تليضرالا

 تاخد» تركلل قو 0 ميهاربا دالوا مرامخلا

 ها 6 )< ملعلا ممنشت ل م ةكما

 نولازيال مهالو 1 001
 1 02 نع ا صعبا مين ُّظ درشي5 ان

 موش ف 00



 ٌسداسلا”لصنلا ل

 تاياغل ينكح ُْق اهب مخ -أ ثاوفه ضعب ثيبخ 0

 ةابتب ةقيقرلا ٌةيكرلا سفن كآذ ذا رعشتف ةسدقم

 ع 0 3 نوكبيو كد 00

 ' الئاق مجم 10 اذلو ىلوالا 000

 نوحو تو نوكبتس منا ل 0 قدحأ قيما د
 لودي كنز 0 نونزخ“ مثنأو مر لاعلاو

 000 وي )"< حارق ىلا

 يربتعأو ءالوج : ةهبشتم ةزيزعلا يتمااي ينوكف

 فالخ نوريسي نيربثك نال اذكه نوربسي نيذلا

 راوبلا مغبقاع نيذلا كتارا >يياص ءادعا ضو كلذ

 0 نيذلا مهر ُْق مثدختو من مهلا نك لإ

 اوشا 2 يف ن اننارشأعم أهاف ضرالا رومأ

 0 0 و )

 اراب براي كمسا كيا د: : سفنلا كر

 . تورو ةمحتما كل نإذ ديالا ىلإو 00 نم



 1 ماعلا حارفا يق

 . ةنطنلا يقراعا ملعلإو ءاكحلل ةكعما بهإو تن 1

 ةماضأأ ل ا 0 0 او قاعالا 1

 ا هلا ان فرتعال هولا ع 0

 لايناد ١) ةردقلاو ةكما يل تبهو كنال مهما كايإو
 د11 م

 انإو يديس ماما ملكتا ٌتقفط دق اذنءاه»
 زخا لاؤس لف 00 ا

 قانا ذخايا ه وهو هع يبيت نأ بر 1 كلارا

 ىلع دحا ين مان ةبان قرش الإ

0 2 2 

 ال هو يفا ما اي لب نورهاي نيريغك ىرا نذأ

 م.:وكراشيو ماعلا يب وسل عتدأ دلا رطاخب ا

 ُْق مىنواث أكو ةاطابلا محارفأو ةوجسأ | مهغيداحأ ٠ ْق

 نيحماص يل نوحومب تلو ف نراك لكما

 ملقع ر ثلأ 5 هل 2ك نيرو وم نيبوي# نإيءرو



 عياسلا لدتلا 5

 يعي ليطابالا رحب نال مينفن شغلا ”قطي الو

 و مالا لفعلا شيطي ةوبشلا راودو رفا

 ا

 3 كو لل لانو عودي باجا:ه

 | ملا تحل زن ابا كك 1 ىف

 16 تاؤعلا ة يذلا يلا ةدارا لمي, يذلا . نكل

 دع 2: ا 6 1

 اولبتو ورا مثرعأ | روتتف | مانالا هال الءوه ن

 موهاعا 0 لاف هئلأ 3 تازن ألو حرش 3

 نم 0 يذلا معا 0 اناكع 0 4 1 ١

 اولهثحاو لسع مثرهأ 0 ماعلا يب مات رشأ عم

 21 طالع > اوكا هان عالا نه

 'ادكلأ ءاما الوهن يفي 0

 اباعو لخا د نم مهو نالبحلا س ابل مسابل ن كل

 منا يزج 5 لق نا ( ام زنا تن ةئطاخ



 0 خذ ذل

 انا

 0 جل ىعم ملا هيل ند نال يتحار 0 هلل

 41 < اضيأ يم

 نيخ ةحاونلا تيب ىلا لوح دلال | يلعإو» ٠

 لبق 00 نزح لاو ةماولا تكمب) ملا لوخدلا نم

 يرذحأ ا للا لصي ه>ولأ || ةباكي هب ل ت]وضلا

 دعا )< 3 كشححو د ع آلعإ كلذ يف طارقالا

 د ( ١ا/ وأو ا

 كماكحا نأ يح عوسي أيه»:سفنلا تلاق:7

 توملإو: ةويحا ناطلش .كللو امنع 1

 © 1506 1ع / 00 5 كا 5 8ك 2

 ىرنكلها نيذلا كبلاطي ن 0 و كفل ند

 ءاضذلا بمد 1 عيا 0 0 8

 0 كتودؤل ايفان 5 تح و مسسل 3 نم ىلع

 ١ يل ١ 3 ك

 سأف عيا بر كنا 5 كلدع |ل يم ش كت وق

 4 ) 22: ١1 21 عيبا ىلع قفشل
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 قس داما لطفل ١

 تكلنال يسفن لع نإ فا لذ | لع تقفشأ دقو

 الميدأت ينتبدإو رجلا نع ملقأو ير 5 ينتيطعأ

 نىمنص تانك 2 ل او . اهديحول 3

 زخوب ينتمفو كارب ارض ءارو يف الا هج ثيفلاو ى يع

 يحارفا عيجج لّوحو ةحار لكيم بلس يذلا يريض
 ْق ناسنالل ةاجا نأ 000 ا ميو ةحسأبب 1

 طبضب كاياصو لطفححو 0 فافع ُق و ةأيند

 (4 : |[ رم (

 يروذن يئواوركشلا ةيبذ جيذا براي كلف»

 كتنأ يه ٠ قلولا نم يلجرو ثاريعلا نمو يع

 «(١|1و !اهو ١4 زم ١«كعفراف َتنا يلا كركشاف



 عباسلا لصقلا

 هللأب ماصتتالا ُْق

 « لبالا ىلا رعتذ ريغ | عنصأو ا نعالج »

 تاكل

 له ىلع مالكلا اذه تتعلشا ا ءاارسنلاا ممل اق

 < ةيوتلم مابسو ةحاوعم مقرط » سانا ناب سشيعبإ

 ةوهذلا رويغ ديلتل ذا ةبعصا ام ( ٠١ : ؟ لاث.ا )

 روع نع ارهأع يسيف مياسلا لقعلا ءامس يف فئاكتلو

 عيبا ةناكو قفا ةرانا 0 5 نه نسا

 2م( :) < ههالأب صاللخ هل س ل 4] نولوقي

 سسفنلا اهتيا يلع يلكتا 4 ل عومسل كفاح

 او كقفيرط 'يلا يضاوف 1 يعنصأو قبيبح

ث دضعأ انا وه يلق تا نيش نصل صالخ . .عنصأ
 م

 ةمعالا نم هذقنأو مي ميني او قيضلا نامز يف
 ا ا



 عياسلا لصنلا ل

 + 5 نما) قل ىذا ميال مصلخأو

 اك ديراب اطول كه د ن١ كسلا >
 كلذ ّنال ةرابعلا يف راهفلا فرصت نم 2
 ْق صخنتي 0 3 ناك منيب الا قي دصلا

 . ةثحافلا ماعا نم عمو ىري م ةيكرلا هةيسفنأ

 اوبأ ناد 0 نما ءايالالا دقن نا انأ لغا ن
 0 1-15 سرطبا ):<باذعللن 0 0

 نأ كدنع نسم تراهن ]1 : نيفتلا “تلاق

 يتاجر تنا اذلو عاطتسم كيدل ءيش ٌلكو ريسع

 وخلا كرم 2200 كيلع 2 :أدح لذم لكشمو

 لدلك 0*0 ل ل حلف تينا حا نطب نمو

 تيا وفل رعاك ١ ميغ, اموابا كدا
 ل (8: ؟1 زم ):[ورْخج ملف اولكتا

 دمحلا ةزثكي 0 يل ا. 00

 | اهلئاق هاتي وانا و هنت ايلا ناكر ناكفألا و



 ا هللاب ماصتعالا يف

 < دارا اذا ةضلخيو ةدتتس ا سرلا 2 كد
 م ا وعل

 - 7 نيبىعنت كلل ام : : لأقو عوسي احا

 الا تيناغت ا كنعيبط دأسفب انايحا كروعش 58

 ا لع 1 نم دسم در نم مصعأ

 ةسادق ىلا ليض#ت ةناهفلا نا ى لالا ريكشت
 كليم ةدش عم اهراضواب عاب تيا
 بصخغل 1 ةكناورلا توكلم نو ناو ٠ أييلا كفاطعنأو

 كتءادرب نذل ترهق الكف رد 3 ما

 ةكسمم «لهكلاككا سس 0 0
 الو ينوغ لاخلا ,كينايقيم دارو كسلا لا

 يذلا وه نإيواتلل او لس
 5000 ) « كدجعإو يلا هب كبذجا



 نمانلا لصفلا

 4 رمال ك1 كا لد

 0 1 1 « خياشملا ساجم يف هو

 ا عوسي 0 محانلا ! 0 ضهأ

 00 نا اه عرتيا نيرا نا اه ناليبكلا اهيا

 + طخ لعاتلا قبال أديرس ضماف كوعدب

 ادد 2 ارظتنإو م 15 مل نا أه

 ةةمخست ١ نا كنكي يذلا لزكألا عم ةكئالملا ن
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 تاوايسلا توكلم ىلا م.ةخسمل || راربالا ىف رط 2

 13 لافمأ ( < رم نييقتسملا 2 <

1 0 

 ناسنالاربسي اذكه ةنأف عجولإو لغشلا ةطساوب

 4 يل ىلأ

 ا ل كرد ىزحا قاراد ةنسؤا الفا
3 4 

5 

 ديحولا قيرطلا وه بيلصلا قيراط له

 ا

 ةنوعبشإ ن 0 0 0 أراد د هلأ اوقأب ميسم

 ظ مالك 0 أية ثروملا قدح نيس دقلأ 0 ا



 |0 رار رط يف

 ىلا يذّوملا قيضلا تالا ند اولخد) ١ : كر
 تالا
 +« « ةويحا

 ! كتعموص يف عنصت اذأم بهارلا أب | يف

 220 ش هو يلمع لعإو كنك ةراركإ

 370 0 ىف "يبت ننل

 دب“ نيردلاو قدك 00 بهل

 ارضا يف عنصت اذا ير

 « ياياطخ ا 7

 نيكي رلكالا تار ا
 اودمحي نا ش يغبني و_جابتبالاو حرفلا لهتأرت

 + ءامسلا يق 5 الملا ريلخن من د 0 هللا

 * .ةئالا لع لكان ءيث يا بهازلا ِ

 عجوتأو هتا>ارجو عوسي ةرارد يق ر 0

 * أهم ا لك ىلع ىباف ا ميصحأو أط

 نيكاسملاةئام نال ريص| ايو اردق

 مل

 أب



 رالا الصفلل 1

 نابهرلل يغبنيو عيسملا مالا اهدلوت ةّرم عومدب جضنت
 + ميدئام ىلع هللا اوركشي نإ

 7 ءاشنلا قب تباعا ا ترقب اخامو

 + ةيذل ارث ةيلتملا ةسدقملا دئافعلا قوذا يفا
 نوذتلي نيدباعلا ّنال كباوج باوجما من

 + ةيكسلا اهيناعمو ةسدقملا ثلءارقلاب: ءاذغلا تقو
 00 ءاذاف ابسكلا نم ةزضفلا ىبشلا 7 لشبلا

 ايلي اًريثكأ ىرالابف :ذلا نّدلَي نقلل برغملا
 2 1 ا تكلا كارت الفلا

 لماتلإو هللام الك عامتسا وه سفنلا ماعط نسحاف
 ىوثاب ذمغي ةسدقملا لاوةالاب ذل نمو ٌديويف

 امان ا ليطابالا بلطي نمّنا ريغ "ةرعطالا

 + ةلخات ةدابع ريغب آلي راعين اعز ل

 همن د نعحيسلبم



 ا

 يناثلا لحفلا

 ىلضفلا سفنلا تاريخ يف

 ةليضنلا 00 اال زم 2 وق بر أ 5-008 «

 ةذعلا 15 اهّردجا ةايذ رلاو ا : ءايشالا لضعا
 . ةعفر ءايشالا ردح ةدشلاو شح ر انذفلا لفعأ

 34 4 2 ضلاف كانك عفنأ سما 0 ماع

 يللا مالسلاو ىلاعن هلل ٍةكو قولص دق
 +« ةكئذاملا يئن يرغاو كيكفعا

 قاوشأ عيج افرع قاوقت هير .ةرلصلا نأ: ؟
 لاوقا يّسلا املاك يف يوحنو مهبئاغر و يسد كفل

 ةفاك ةيخرلا نيف ل ارنا لداو
 ايماس اد بأ درو سر ورع مين تل

 ءانسلا ىلآ ضرالا نهار كل نارا

 د ةكئالملا قوف عانربو نمل قرخو

41 



 يلابلا لصنلا د

 نم رخل ينعم ىلا مايعتاب راظاب 3 ىبوطف

0 

 ثلاثلا لصفلا
 ةطابلا ةينيلحتا "نفنلا تاياست.: يف.

 ةأصحو ينخأ نملا هينوا يناف بلغ نمد

 110 1 ؟ اياور ):< ليدج :ساءايلع انوتكم هاي

 سدنلا حورلا اهيتّوي يتلا ةنزعتلا وه نما ٌنملا ّنا

 ععاصلا دصقلاو اياطفملا ىلع ةءادنلاو نارفغلا 7

 ىلع لاكلا كاردإو حالطصالا ىلع تبانلا مزعلإو

 ! ماودلا
 ١ "ا ب ةااوقأو "ةداص هللا ّن 1

 ا لا الو كن دكشللا تعا ا نينإلا ىبانصلا

 + هيف قح الا هريغ ّشغي نمو هبيرق



 ا ةيايفحلا سفنلا ثاياسن يف

 ادحاج هلل انئاخ نكي هخالصب راكتي نم : ؟
 نم اهلبق يتلا ةطعلا دفنت اليل ربكتن الف ب
 + قاقكما نودب ءامس

 اراك عدت الو كتعمس نسح ىلع ظفاح

 ..كزيغ نم ةيسانق اكل ا

 ءانسحلأ ةعمنلا لعجت ىتلا م ةحئاضلا ةريسلا
 دع هةعمم نسح دنفي ةئدر ةريس رشي نم

 منا لع لصحي .ةئيسلا ةقالخا كارئي . نم

 رفض و حورلا تمحو كلسب نأ يتب نمو دي

 اي. نأ دتم ةفاكش امانا لمس وكل 0

 +: ةدالولا فريدا كرت تينيتسا
 لضفأل ةيسادقم ةريس نك ةقحانلا ةبسا ةعبتلا

 « رثكلا هيعلاو !ةديقإ روقللا حوف نل

 ةصسسسو 0 3005 0سم



 مع ل 1 رم ميس

 !أرلأ لصنلا

 011 [1ه رم ) < بذات ناسا كا. نأ>

 ا ناكمالا كب رحالصل س انلا ماما عقترت ال

 الل ول اهلا ةيلحات مارد جنا فلق اهيرال

 *+ بجاولا تافتل الا اهبلا تفلت الو أهأرت

 هلاعأ نم زك ١ ل سانلا حدم بلطي نم

 + تاعامجا ربكا ماما ارهبج يرفما هلل حامسب هرثعي

  نيريثك ناعدخي حدملا ٌبحو لطابلا دجلا ّنا

 ادا عا لقاك هيد اللا تارا مارك

 3 كاما

 زاسنالا تحت نأ نه نم ظظعا ةقاجح نم ام

 أ اذه نم 1 هللا انا ياو همر ازامابلا

 نأ اذه نم غلبا لهجالو سانلا ىلا تفنلنو هلل اكرتن

 ىفلا بلق 5 نع لفاغتيو ماعلاب ناسنالا ينتعي



 ا 6 ندوب نه ةطبغ يف

 عيضولا بقا ءاجيلا | ىنويسملا تأقو ضرالا 1

 دب 3 ودع 10 7 هلل عضاخ

 سماخلا لصفلا

 ىري نأ نودب نءوب نه ةطبغ يف

 يا 1ك يا 107 :.امالا نأ

 ) اذا ةسنن ٌبحلا ّنا ذا ينيتنديرتلا عيجلا لوق
 اذه نم ةتايح يئنسلو سأسالا ادلع ىلع عضوي

 طقس :نأ تيلي لق لمرأا 0 اعبأت 5 لصالا ظ

 + م7 جايرلا ثوبها دنع

 5! لوقا نا نضل ا ا
 8 ل1 اذ مناقل 0 لثم نايا كل ناك
 مكياع ر 8-5 1 لقسم يف كانه ىلأ د خم لنا

 ةيوجمالا ةصاخ ينعي مالكلا اذهف ( 14 + 17 تم ) ءيث



 سماختا لصفلا و

 ةريفكلاسفنلا مو لك اهيفتصا ىل ىلآ جاتحت يف علا ةنطابلا

 ل أ عيطتست ال جرم ديدش ٍناهأ نودب ابنا ذا نمل

 اك دادزي نح لبج ةليطغسم ةّدم اهيلع لممجتو فرت
 »* د مو

2 

 اذه ىلع ًالصاح ناك م لا 0 نأ

 عيجج 0 دادزيو هارع ءىلتمي هلع ناميالا

 ّنأ ناميالاب معي ناك هنال ( 4: اردت

 © ةسادق 0 أدمم هللا ل لطعي هديا ى .

 ةديسصل كلم تانم راما كل ناك ولف

 0 1 امحار تل

 الأ ءاكحا نم اعيش مهنا.ال ين: لوقث كملف
 كا كلتل دج انك اذا ميغ ن اان ةجاح ّياف

 ناب اًمئاق نامءالا سيلا نيعضاخو نينكاس : ةيملالا

 ىوط > عوسي انبر لفي 1 مون 1 م ىرنال اب دقتعت

 د01“ ايل« هنو ورب )تي



 1 كرب نأ نوذب نهوب نه ةطبيغ ِق

 الفن كريص دي نت نا ل ا ا م

 ءاينلا ءاينض نشاماح نا اذا 590-

 نكلو ةياغلا ف ىاشلا نما لب ظطاقرسلا ةللع ل

 هئايضب كدنسيال هللا ناك اذاف امزع فعضن الو قز

 يف ريت ةجولا اذه لغو هتمس نوعي كسي ةناف

 : ظعأب ةقةمما

 00 0 اضعا اياون 4 000

 كاي كل يسم اذه 0 ةاوكاص

 رمل يذلا كير اطلأ 0 3 الف ةدوصنملا ةياغلا

 لع ىرشلو لئاووناولالا ل كسا
 أهم فى رمل يح اعيج ءايشالا كيب 1 1 هل

 لك ةيلعملا هللا ماكحا بجومب يا يق .ةحا | اهلاح ف

 نما حو 9-5 نبح



١ 14 

 ناميالاب رايلا ها ْق

 ردرجغل يذلا ىلعلا م ىلأ جاتن 8 اننا

 اف م لك ل يون والد ءيث ىلع ردقن ال

 + 8 7 ةنال 1 34
 اما كلل ايل و. نادل ةناكا لذأ

 وسلا ناك اذا 0 0 1 كلذ عم

 ةقينحت .ايحي نابالاب رابلا نا 0

 + كبل اه ل
 ” دارا ناكك رمل دز رج ور يف ىل اح ابو

 رظنب انحور ٌناف مايا اننا نا هللا ديري يذلا

 ل يو :ٌس|وحلاءنيعب رظني .ةنال بيرق نم

 مكحيو نامالا نيعب رظني نم اما اهنيع ساو نه

 دقن دللا اهرصبي 151 ءايشالا رضبي نابالا بجيم



 اذ نامالاب رأ راع ١/ ةاي- يف

 + ةيملالا ةطلض جوعا ف يو

 - مه اون يف 3 دق لّيمرلا ناكاول
 مال شأ موشن اودعا :اكل ناسنالا 1

 ( زوق 73 لوسرلا سوبا لوف ذح لاو
 . هللا ءابحا م مأ ولع ةرصنعلا حور ةمهنا 7 34

 اندتادخ لاايضبا ض١ نإ عونلا اذه ىلعف

 نكلو مجو لك نم ءاثرلا انجوتسال دسجلا نيعب
 كلب انتايضف مدقل ذع 3 0

 هناسحأ 00 0 ةانرحت اي الا حل

 - االول .ءاترلأ : بجرعات انكل اننا لجأ

 ةسئايلا انسفنا ددسلاو كيشالا هو ل92 دلل

 انميااني سون, ةيرسلا سا 0 ا
 * عومدلا يدإو اذه قوف ءامسلا

 نم انشماالا نايالا مل 0 ا
 انتابجإو منت انيفكت الو ةويحلا ته لفذي روعشلا



 كل لصقل 2

 هب يذلا هللا 3 ءيث لك يف اننا 5 ريغ

 اننازحا 0 95 | التف ثداوا عبج طونت

 سلا! باد' | زمول ءاح ءارأأب اب. دععمتو عوضفملاب

 لاب هافتقإو . اماد ديدم نمز ذنم 1 1

 الل ل طولا يك لا رنه

 امرت ءانع ديت نأ اودي ةأغلاو صالغما ةااسنو

 له انيلع فخم فيك لعب ةناف 0 ا ا

 ا انترنت! م هنأ 0 ةفآرب 7-90 ذا نذملا

 أهتم ةينمرزلا نيب قفاوي نأ فرعيو اكل

 +« ةيدبالأو

 ها د جما ويس سلب

 عباسلا لصنلا

 ةرسمو عوضخب نا لوبق يف

 اهنا ٍفرعت نأب فكل كيرتعت ةيلب كك يف

 "م



 اا عوض نع

 كدئاق نال يواسسلا كيا | ةبحو 1

 ل نإ يأ 0 نأ 0 شغب نأ ردتي ال أذه

 كدوتي .يذلا وه هيض نال دا نرسل

 د" اضرأ نمطت ذاق

 روت اذه انع بج تاع ا

 ةهج لك نم انب قدحت ةفيثك تالظب نابالا

 ةلماعلا هللا دي كاذ ذا ٌحورلا دهاشي الف بناجو
 ادصخنت ال يتلا ةمنلا ّنأ ريغ انقوف ةلطيسبملاو انين
 مولا ل د انلعجت نامالا نمز يف

 نم رثكتو اهنيعمو اهدئاق ديب عنه كسهنف ةدازالاب

 يلا ربعت ىتح ضحمأ صل اذا عوضفم ا لاعفا

 « اهحارفاب عيبرلا مايل رايباك ولازم ,امضازعب كاعذلا

 9 مقر نأ ذي رس عا نق: هللا نأ

 ةفارثلا ةقراح 7 م اد مويف نوهت 4

 8 اريدك لب اهدئاوف خقمادلا كل كردي



 عباسلا لصفلا |[

 عوضفملا سننلا ىلع قشيأ ا نام

 . ايصوصخ بح كولملا كلم ايجي 1 نا
 هّبح رتل نحلل كلت لوبق هيلا سفنا ىلع رعي
 + ةتبحت 2 3 امر ع يأ

 : مضل ١ ىح تاذلأ لذب نم ل تأ نرأ

 ابنكل ةينيقحم تسيل ةنبحف اذكه بحب ال ندو
 ب ةيذاك رب ءاذأخ أ

 هاا هلا بمحل ناب ديرب كارلا هلا ا

 لاا ع تناول انتحل | انهن قاعتو ةثاف وه: اني

 هلجا نم توملا ىتح هبحن نأ انيلع بحي كلذكف

 ادي 0 9| ديدشلا اذان واللا تنوع ناب اي نأ معن

 ظرلباب ةدفاخ ان وكت نر نأ عطفا 0 00 00

 لي ىسا | ا ا الا لاما تعورلا
 ٠ عسوأو او غلباو | اضيا | اموم نوكي نأ بجو

 اذه عسوب الع طين ناب زادقن ال اننا قه ةلامأو



 نظن اننا ذا رابتخالا ةطساوب الا يحورلا تملا

 ثبلن الو انيف ”يعيبط ءيث لك انهنفا دق انناب انايحا
 ةنئام ريغ أنبف ةريشك رش الا فر دك |

 كجوت هللا ةدارال ع ودها اتدارأ تعضتست اناذلو

 ثوملا ىلأ اهعفدن نا انل يغبني ةتئام ريغ ءايشأ انيف

 + ةضجللا هللا «ةايخ !انيف هد قحورلا

 سم 583 نموسم

 لصفلا
 ةيقتكلا نشلا قسارع رش نا

 نودب هللا ماكحال 3 ا 1 ناعالا نأ

 0 هللأ ماكحا 0 .ال كلذ امه ن .

 5 ل ق و 8 اهتيا يس امير

 7 لاعفا 0 َّك عجولا ندهز يق ردفا ا

 يضاف كلذرلع نيل ال تنك اذاف هللا ةدازال



 نمانلا لصفلا ا:

: 000 
 ْن 53 دقي ملظتلاو رد للا نع يعنتمأو كن 4

 4 ادحاو را

 لاعفا عجولا نإوأ ردصصا ادا

 ميرمو عوسب مسك ةسدقم لاوقاب ةوذي وا لئاضف

 نع هلل عنمي - ريصلا باوث اذه هزجم ل

 هس بغريو رمذتلا نع عنتم اذأ هعاجوا لوبق

 اال تلو ل امفالا كلت كعني ناب ؟نطابلا

 عم دارا اذا هنا لب اهاوهب يتلا ةسدقملا ظافلالا

 ةئاف نودب دتفي' ةناف ةناذ محزي نأ هرج كلذ

 ةنكمأ وق هيلع ثداع اذاف . ة“ 0 0

 1 تناك يلا لاعفالا ردصي نأ كاذ ذأ

 ع ةيغرلاب هيف

 ةعدوتست نا. ةنمت“أ نشنلا نم بلطي هللا نا

 عدوتسم ريغ »يش اهيف دجوي املاطف ةيلكلاب اهتاذ

 ١ سفنلا بلطي ىلاعت هلا . اهنم لبق اب ينتكي الوهف



 |امه نشلا ساربل وه نامالا نأ ِق

 اماذ نم ىتح ءيش لك نم اهدّر#م نا ديريو اهنامجي

 امل ءيث لك حو وه نوكيو ثحو هل نوكت ٍِى
 الف ايندلا نه هس ءىغب قلعتت املاط سفنلا ّنال
 كلذو هب ةقأعنملا .يثلا كلذل نكك هلل اهلمي نوكت
 0 اهينأعت رده ىلع

 انسفنا ءاقلت نم غلبن نا ردقن اللانتأب راسا :
 ةداعلا ةقراخ ةنطأب ةّق نودب مانلا دّرجتلا اذه ىلا

 بدو نامالا اهو نيتايضف ىلا ةددنسم ةئنلا كهو

 تايالا ىلا نكربال نيد نكاد

 نأ .٠ لوزيو ىفي نأ ثبلي الف هراونأب رياتضإو

 اذاف هلا دنعسإ لنسم ىلا نبح لك جانجي و

 ممااعتب نعئسي لو ةلصاومو ةيلسن لك ةنع ثربدا
 ةرفض ةلطسإوب هنأ ريغ عرعزايو فعضي نامالا
 دوعرو .دلرجحلا فصاوع ابعزعرت ال ينلا نامالا

 و اعأر كثبليو اماِق يوتسإ ترام



 عسانلا لصفلا 6

 ةبلاغلا ةب هيد وقلا ةعنلأ 33 ايلع - 6 ُةميلَف

 نوكتل نيس 1 50 :رامالا جارس أنيف لطم يبل

 4 انبراجتو ( أيالب حر ىلع ا 1

 ل مسسسس هون هس سس

 عسأتلا لصفلا

 نامالا دايدزا ةبسأنع ٌبحنا دادتشا ْق

 سانا ىلا انل وي يرهوج زن وه نامالا نا

 رز انبي ١ امايق نييضرأ/ انك نأ دعب 00

 دلوي بسحنا ّنأ امو « اي نامالاب رابلا نا > برلا

 ضلال قيتعا سما :كل ذكهللا ةيور م هاما ف

 ارين انناها ناك اكو ناهالا نم ضرالا ىلع دلوب
 الح كيتا ةيحالإ ةيكاعملا ءايشا نع 7 رقم اغيب

 دل ا َكْلْذَب 1 ناكو 5 دازو يوقو

 ظ سدقلا حورلاو نبالإو نم 2 4ب يذلا عزعزتملا



 1/7 ناميالا دايدزأ ةيشانم بحا دادتشا ف

 دع دب الا ضاع اقل

 هللا رون يف يا ناهالا يف اندلمي نذا يفلف
 ءامسلا رو: نع ةقيتحتا يق فالتخي ال رونلا اذه ّنال

 رابنلا طسو ىف مثلا نم رتلا تاع
 هللاب لماك مات دامب اي رثكاق ناكا اف نيا
 وأ انتدارا 00 7 عدن ال نأب دهجتو
 ةيلكلا 32 0 يقذأو ريغ انقاوشأ| نإ قوش

 .اهل دوجتملاو ةسادتلا ةيلكلا ةفاوشاو ةكحإو ةلادعلا
 هلاعأ عيت نم زؤقنلو هللا ىلا اننلممج بهذنلف لجا

 « هبأأ أهب يقر تاجرد 4 :اناسحأو

 رشاعلا لصنفلا

 راس ءاسلا ايل راع 5 ١

 اهدالوا مْهْمَآ تناك ةحلاصلا نييباقملا ما ّنا
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 رشاعلا للدنلا ا
 0لتر ا

 < ءاملا ىلا اورظنا > م الكلا اذهب داهجا نآوأ يف

 ىلا رظني ناك 5 ِهلجح دنع 00 1

 اللا ىرت !انييلص الح ردركف ' نفأ ان ا

 0 رانعد كم اا | 0 انعومد نأ نأ معن 5

 ةدشل هب 0 ل 0 0 ءاهسلا

 انيلا | خرصيو انيف قبب ناهالا ّنأ ريغ عجولا ةأطو

 *«ءامسلا ىلا !ورظنا ءامسلا : ةحئاص ءاكأنبلق قاعا نم

 رثكا هللا دي ايت ” ىلا سفنلل ا 1 ن0

 يوامسلا 0 نأ هب ىوظح ١“ ةطيغ أمت دارا نم

 نوكيو قاشلا داهجا اذه يف كب سيو كيلا رظني

 ةعيبطلا ىلع أبيف نيرصننت هم 9 كدعاسإل كعم

 لآهي 3 ةعضاخ ال دارنجالا ضعي: ني دين و

 تابثلا ىلع ا كلي. ارازتفا يوبالا ُهبلذ

 : ' 4 نهاجلا ْق

 ثايش لئاقنلو قوق 016 ولق نذا عفرنإف

 م ا ل
 ك0



 نا ىلع يونبلا لاكتالاو عوضخملا لاعفاب عجولا
 0 عسو حو فرعي نم 0 0 مك

 هنأ ريغ انهارت ايو أنعومد دهأشب 4 4 1 انتاجايتحاو

 دجملاو ايم عر ن أردقن يلا تاقازوتسالا اضيا دهاش

 ةربصق ةويحأ نأ ا غلبت ن ١ اندلع تس يذلا

 يلستنو ايبا | املك 1 ْق جرتست فوسو

 +« انعاجوأ نع

00 

 ردع يداحا لصفلا

 الق.ةيلمابلا"كابالب و كسل
 ظاعت ناف ناهزلا نم ةئعينه ولو هلأ كيفث دقفت

 + هللا هيف 8 ةسفن 1

 هاذ سلا ٌبحأ أذاف اكول أريلطن س



 ردع يدان لصنخلا ١/1

 ئدخا عفر اذار دبات ضرْعب الد اعاد ع

 طسو يف اهكرتي الف هب دامت الا فرش ىلا سوفنلا

 كاذ ديزل ابسنن نحل خه مدخل لب أبن

 # لاكلا اهب 3 م داو الأ

 هللا نا ىّتحْلا نمل هلا ةيزيرت ةسيدقلا تلاق

 ةردع ةقاش قرط يف ًانيقر اح ميني نيذلاب ربسي
 اما دلف انازحا ايلا لسرا 5

 هاك نيسدنلا 'عيج [ضيا ةلاق دق مالكلا اذهو د

 هدي دو قع باتكلا ّن نع 0 ةجاياح

 ظ ع ددعلا 0 لاثمأب

 ارك هللا بتلف ةدوج م نذأ َن 2

 نع ُةعنم اذبجا هيلا باتي نيس كف تافءادج

 لب انكرتي ال وهف عيمجا انكرت اذإو نع لودعلا

 دبا كامطلاب ةللقلا وم !درع انند انك

 لفناف » انام ن5 ” عوسيب أئبرل لاول لاق



 ا ءاجرلا ضعي نامالا نا يف

 ةليضف لك نكر نايالا ّنآَل ,كلذك نيا نذل
 عوضفملا دنسيو ٌبحنا دليو ءاجرلا لمي يذلا وهو
 راض و انئاوها عب موفيو تاذلاب نارثكلا ملعب و

 اهيل 00 أنيف ءيش 0 7-2 انراكفا 00

 يبا نفارعألا عيبج يل ريو يفسوف "ىاجبلا ةلزنو

 رابلا نأ 0 0 اذلو أنسفنأ مرك يف توثل اعرز

 «ء« ايجي ناميالاب

 رع يناثلا لصنلا

 رانا تاخارص عل ناوالا نأ يق

 هتافلطت و 3

 ادتبا ذا عوسب برلا ّنا كناللظ يف رّكذن

 0 رالأ يق دد# تايلظلا تنعرش:ريخالا هعزنب
 روبصلا ةييبحس ةلعاسم نع كاي دق ةنللل للان 3 6 . 0 د | ون 0



 رشع يلاثلا"لصنلا ام

 طقف ةتئالا ةعيذلا لجا نم رومهالا نه ثدحن ملف

 نبالآ اذه لاثب جب ويشن ضيا نأ 4 5 ١

 د ل حا

 1 ايل لاق عوسإ بلا اع

 0 ل ا ١ ”دعاص

 را 2 :٠١ لياتب

 لوو نزح 0 لاعلا يف قيض 0 'نوكيت

 3 ىلأ لوءوي اننزح نا :ىرانلا ابي مهفأف 5 0

 ةلاضياا احرف كلل 3 ةيسانم كاز اننزح داز اكو

 تناف افظم هيف ريسن كا زاك اذا
 وسي كصلخمراثا ىلع ةلجت لأ قيرط قار

 اذه دئاوف انور نابالا ّنا . راثالا نه لعد

 انيف مواتث يه ةعيبطلا ّنأ ريغ ةيوحا ةيناوعو ريسملا

 يف عوضفملا موزل اوكردا دق نوسيذتلا ناك اذإو



 اه ناس الا تاجازد خل نامالا نا يف

 2 لب ضارنعالل 1 ممن عيبطل عدي ١ ا

 | د ىلداألا مماسنا ثاخارص عيج عنو

 ا لالا ّنأ دقتعإو نامالا اذا يحاف
 أ نبا عوسي نأ ذا . ةيماس ”ةعيفر ةوعدل هوجو

 لوا كلعلو :اهريغ اكللو لاه ف
 تلق انبلقي ليلق 2يثو بطعلا عيرس فزت نم اننا

 نا نيح لك اني روحت كللذإو شل ب معن

 أنعو هد لوك ى لا ريصلا ةممن ُةنم نيلاط هللا محرتسن

 هانا مه 0 ل 1 ل الف صلاح ته تال

 0 يفلح طفاش لإ ك0 11
 | اكسال مضت هجؤلا اد 1 د
 اردت ي ملا ضراوعلا ند لبنو ةّينايرلا ةيانماا

 !"اقفيليشا 6 انكاله ىلا ىلا لّوُ

 - 7 ةايستا ا
 نا انظح دعسلف ( ١٠:١5 بويا ) عاجوا انك



 رشع يناثلا لصنلا ا

 ةسفن 37 لمالا عطقو نايا انريغ قل راني َِق

 دب إلا ةحارلا أو انت اين رصف 00 نه 0 وشب

 0 ع يشل 000 لوشن أربتعت يبا

 0 0 1 كينيغ - ةعمد 1 موف

 5 يمجأ . 0 كلناز 0 دهأشإ 0 هأ الأ

 دعب و 2 انمز آلآ 0 هلل كلب الص نم 3

 زنكأف 1 ريدبأ 0 لفن كل ف ءىثشإ يمنا نأ

 كرظنني يذلا كيبا نضح ُق ك6 اولا

 « نيمأ ءامسلا

 ب ح>«4وورحجو سل



 مس

 121: اذ 10111110

15 501-111 21 

 لدغ

 تاذلا ةناما يف

0 

 نس 2 00
 يسيينكلا 0 رك تايضقنم ند

 ماع
 فيقفح
 م



 لم 6

 نأ لكلا نحل لوفر دوب سيفا نا
 أتاوم | كسفنا | 0 0 تأ 1

 كب أ و < |١ عوسي نب 8 هلل ةايحإ أو ةئيطنلل

 0 0 ندون جملا عم ادعم دق انك نأ
 9 1 1 مور 1

 اهكرتإو يئاذ ا نأ نذا بجإولا نم

 جملا عوسي لجا نم اهلع طلستإو ءيث لك ف

 * ثاومالا نيب نم ماقو ىيلجال تام يذلا

 رنه لاك جملا م 374 دا

 ةيسحلا يلاباو يناوها يف يناذ ةلاما يا ةليضفلا

 تود يف ا دنا 'ء ابدا اما . 8 لي يبا

 ةمحن' ةئلتمح ةنطأب ةيحور ةوبح لاثم جيمملا عوسب

 يناصفيو ةلئاز زأأ ءاي 0 0 يب ذخأي ةّوقو

 0 ما 0 قتال رونا وأ فاطعناب 0 00

 تثنكو ءيث لك نما 0 تدر م



 1 مما

 ىلا م مم تكمل قم 3-5 لك نم ا غراف

 كاما 5 ىشبإ أ ف ةيللشلا 0 0 د ءاحلا

 +« ةعم ةويحإو هدجو عيشي دامتالا ىو ري

 ثمن يل 2 يتلا ةااالا له 0 نذ

 اد ل لق ”ليجالا نخب ناف 31 را 5 :وما أ

 بسرلا نورس » : 4 هَل لوفي

 < مياعتا نم نوخيزتسيا كال 00
 115ه ايو

 ةئرصنلل تنم 8 لادلا | مالكلا اذه نأ ف

 دي ال ناسنالإو ءامملا نم لزانل ةعيبطلا بصغو

 لاعلاو هتاذل هوم كيس الأ يفيتحا نطابلا مالسلا

 2 هتتأامح نم راش لك كلذو

 ىلع مزعلا ددجا 7 00 ا

 حداصاببإ ىدتبأو ١1 عوسي لجال تومأ نأ

 ِ يَ د توملاو راحل بهأتاو قو
 1 ا ا



 هلي |م4

 لك دهججا نا كلذ نون الق يلع تبحو

 مات اهكرتو يناذ نم جورخنا يف نيحو ةعاس

 0 قأذ بحب كلا فد عيدملا 2 لجال

 ا كال. كاعتا هيج جال ةنلكا ةأفالم

 يناذ نم تجرخ اكو جيلا عوسي 0 ةكرتا

 د4 كل 55

 ادقف,.اهتيللطم عمو اهذجا  ياذ "كزدا قم
 * يسفن حرجا ىتح حار يف 2 1

 اذااذل ورا تك "اانا ا ىلع بسمو : 3

 لععاو | درا 0 كسك ناكولول و دكا ماكنا :

 0000 هله لا ان اناا كرتإو ١ قدا ام الاخ

 ةفررعإ .نملا ئوطو يرابضتناو يداهج موتي طقف

 اعلا لكل قا ةدار) سكك ةسفنا كتم ما

 »ديالا ةوبحأ لوكا نشا قلب نم: لاعب

 لعاغ لورتورةربجل ةليلق ةيرشبلا تافاكملا نأ



 الو نإدزلا انجل ا هللا دنع ءيث عيضي ال 1

 يدوح برق ثبلأ نأ مورأ يف 1 يهيج نم ١ ةيدبألا ْق

 رفغل ن أ كي 7 هاف 4: ردق بسح يف 0 عودسي

 دكا 6 لعدسللا نإ يئفاكيو هيلا ثأسا نإ ىل

 »“« ٌةسفن وه كلخاا]

 اذ يلع معنل نإ يىضنرأ يربح عوسب أب : 1

 شا نأ يل 71 ءىشب تسل | ىناف ناسحالا

 ىذلا اناف ىلاح ىلع ارير يسفن نم

 ت 20 اذاش ان يسفن لحاو يروسم لطعا

 كلذ: نايتس كقراغاا 1 نبيعب يف ثرظنو

 ِ يئيطخو ينذ

 لج 0 اذ ترتسسإو كح كف هيلعو ظ

 ثيوقو نارفغلا لاو: يل رسول عناوملا كلن هنا

 + لاذتي عيسملا عوتسي لاقثا لاا لقت لك لع

 . يلأةش لدح يريغ ىلع عضا نا ينعفني اذام



 ةلمأ 16

 هلا تانك ام جحا: | ل 0 ف

 سيلف أايطخم تنك ن إو ينلاح نّسَ ال يناكشن 3

 +« ناعذالا ىلآ 1 ا

 نال 10 0 ىلع يندعاس يبيح عوسي اي

 الفاو قيدص نم ه١ كلن 0 لعردقا ثسل كربغب

 ىلع 0 أ ىل ىغبني و ةجاحا دورو لنع نبعم

 نوح اخ او لدعلا ءاوسلا 0 ليمحأو 3 0

 20 هال اع عل ل اذ ناك" للا

 ءاللا اذه يف 0 0 نزحا ةياهخ 5

 ل ل ديعاوملا عقوتي نأ لل نط

 رانا ةفاضلا هنوسو بد نيد لك هيف لمع

 ظ ظ ا 3

 تاربفخإو نازحالا لك لع بر اي 0 *أ :

 اكرابمدبالا ىلا وأ أمل لها ريغثنك ناو ينعن | يبلا

 “ابي كارعش ةيآسن لك لع ادووحتو



 3 دكا ةناثإ

 ام ىلا دوعإو يتاقيض نم وهنا نا ثبلا ال ين
 7 ند“: لو سمشلا تحن مودي ءيش ال نآل 1

 دحا ماسي الو ربعيو لوزن فوسف أنه لطاب ءيث

 *« كلم اهمو ناك ثيح عجولا نم ماعلا اذه يف
 ةصاخ يلو عجولا تييتسا دق يلا برأ كاد

 عومي 55 . لدعلا ضتنمب ةدْشلا اونانتسالا

 وجرا يناف ةسقم ةحكاص ةرخا ىلا غولبلا ىلع بوبحما|

 3 تناك نإو يريخ ىلا لوُوي ءيث لك نا
 قثأ نجف ' ةلباعم ةنواقتما لالا اذه ىف ردت ءاشرل

 »ب ليحو || ياجحسو يبيح عرس | 2 ١

 3 اذا ةيرشبلا ثايلعتلا عفنت اذأم :

 ربثك كنا ريغ ضد

 د 0 ٍِض 5 ثبت أن

 ينابيع 0 8 :أ

 هتأيلستو ةنسلا يلف 5 ل ناردفأ هل نأ

 يفرعمو يلع 9 ءامشالا له الاغ دئفأ د



 ل 1

 ءايشالا قه يف يئاذل اضيا ثوما نا يل ينبني اذلو

 2 د يف ييدارأ عضاو ةنطاب ةيات لكبر 00

 يضنر؛ 066 يئالظو يناقيضو ياف١ لهحا نأ ماعنأو

 ويا نيثاملا انا أضيا 0 0

 مرش يضترأو هللا ةعل 500 ُت يل يبنلو

 0 ال كالا 1 نا داو

 00و ةليملا بح يذلا هو نار لك ةياغو
 00 عضيو عفرب دارببو م 0 . رقفغيو يغب

 ارانيلال1 ناماب يل ذكم لاعتاو:مالظلا يقل ديو
 < اني 1 راسب ني ع اع

 0 ا
 وه أم فرع كد>و تنإو ينطاوب ىرا ال ينال يف

 عندأف ل 5 يسن كلع دوت .اف . يل عفن دش

 0 ف

 انتر وال كلا مي ترعك ىث .يورضأ اذا



 1 تاذلا ةتاما يق

 ينات لقالقلاو عناوملا لكف لائحالا رسع باقلا

 ان اماك تلح ةفيشلا نا ذأ يئاذ يلط نم

 جراخنأو لخادلا يف كلذ ناك عون رياب اهمالب

 تثدوملا اًدِج ابيلع شي و ةزريغضلاو ةزيبكلا ءايشالا يف

 +« اماذب نارثكلاو

 ذاراناذا قو توت نأ ال كال 00 ب

 « جملا عوسي داحنالاو مالسلاب منتي نأ حورلا
 كرش لو كليم قامت دا م |يف

 ابيلذت لع بحي ةريثك عنا عناوم يل "نال يناجايتحأ يف

 ' دع 5

 انئام تسلو امان انارفك يناذب كعب رثكأ ل ينأ
 نم ًيودعتو ياللا 3ك نسااةرتعوأ انكالب نان
 ايم ةقيطلا اك ينالغت ىتلا تأفاطعنالا 00

 ابناكت ”ةيزالم نار لو يلق اربح يف اًضبا
 4 ي دلسج 2 ”ةيأ ةعيطخما 5 هراك نأ قلتو

23:0 8 



 ةلبل 14

 ذا كتمعث.ناسحاب يبيح برلا اهبا ”لع دف

 نوبربيو كتردفب تفولل نوديبي يئادعا عيمج نأ

 ِ ٍكرصب ةحو ا كلتلك ادرج كنامأ نم

 فوذملا يف اباد. ايحا نأ يل تبني نكلو : +

 نإ نها يف تال دبا 1 ىلع لكنا الو

 يغبني الف هيكل فارم خل م كا 1

 ةياسن ىلع الو ةيزم ىلع الو 0 لكك

 ميحرلا عوسإ اي طفف كنمحر ىلع يلاكنا نكل

 يسفنل ا ل ل قيوم كك نال ملحن

 تسل يلا ا ع ا 5 0

 0 يل: أدب امهم ءيث ل 00 أ١ردقأ

 رباع ينع اًجراخ ماعلا اذه يف ةبلطا ام 0 ا

 ءايشالا يف الورشببلا يق ال نامأ الو ثابث الف 2

 بئاوش ناكم لك فو ةريدالا يف الو روصنلا يفالو
 01 سالو ةقيحس 3 ند ثامواقهو تافلاخمو



 لخادلا يف تاقيضلاو عاجوالا ةدأي ز ةتباغ انه ءيش

 نوكي نا ةديني ال دحأب عجولا لح ىتمو جراخمإو
 +« ةلئاط لاوما اذو رخاف رصق يف

 لجل زاتيوزتنلا تلال 2 0
 مالسلا ىلع لصحيو ةرثكلا ىلع ةلنلا لضفنو هللا

 + هللا ىدل لزجالا جرفلاو ٍظعالا
 الف ثئاز ةيكش 55 اعيش * راسنا 0

 + اليوط انأمز نطابلا مالسلاب حتمتي نا عيطتسي
 ةطيسب نيعب ءيش لك ىلا رظنن نا انل 0

 .ذذلعب .ءايشالا ىلا ناضنلا نما رد دال لنا
 سندلا نم:ناسنالا لس جرن 07 ١

 ب رييضلا رهاط كثبليو

 لك ىلع هللا ةدارا لّضفن نا اضيا انل يخبنيو
 ةبرأا انيضنلف ءامنلا حارفا لك ىلعو ةماعلا ءايشالا
 +« .نيمآ ةيعنلا ذه ةسفن هلالا



 ظ1061 ططظ 011111117

 مسمسصأ

 ام

 ءانسحا عضاوتلا ةليضف 0

53 

 لل 2

 ميلا أموت ل تاريؤتتم ند

 ل



 111/ عضاوتلا ةليضف ىلع

 عضاوفنو عدو اف قه 11 1 اذ
 ظ د كال

 ىلع مالكلا اذهب انث< عوسب انهلعمو انبر نا
 أظفح نسحي نم لعمت يلا عضاوتلا ةليضف باستكا
 ”نال صالخلل "لع انديفي ال اهنودبو لاخما يف الماك
 ًالاطابف عضاوت نودب ءيث ةفرعم يف دهني نم

 * لغتشيو ىعسإ

 عضاوت وه جمسملا عوسي ايا انهلعي ءيث لاف

 ىلا غولبلل يرورضو ةليضف لك ساسأ ةنال بلا
 دي يدبالا صالخملا

 ةنهكلإو نابهرلاو نييعسملا عيج ةييسيلف
 عوسإ ملعت ن نال لاما ءانادلإو فرقا وول

 كل ًالطاب سبلو” عيضو كل صيوغب س ُ 3 سلا

 هك ايقكوا 0-5 2 6 لس ” عفان

 34 يواس



 ١54
 هاك

 لال جب مم جيس | عوسي عضاوتب د نك نم : 3

 وهو 2 00 0 ةليضف عضأو "ا نأ. 1 ماس 0

 2 ةاضنحي نهو ماع ءلأ ىدل 0 ناظيشلل فلام

 دنع ةفوخ ٌلقيو ةكئالملاو هللا ضرب . هلاعإو هبلق

 ىبوط : عوسي برأأ لأق امك ملاعلا أآذه نم هلاقتنا

 < تاوامملا توكلم مل ناف حورلاب نيكاسال
0 6 0 *# 

 3 هله ضو الو صالخ س سل عضاوت نوذدب نذإف

 ضع امم لع 0 هنودلو ٠ هللا يضرب لع

 وه غيلبلا عضاوتلا نال . "0
 انه 6 هرغظو هئادعأب اعاد رفظيو لئاضفلا ةورذ

 نيمأ 1 ةحونم ا عيسمللا 0 ةيعئلد نوكي

 ارغاصتمربخ لك هيلا تسيضلا و هتلاخل ةبيطب عدضخي ل

 « ءيث لك يف
 عضاوتلا نودب ءيثب تسبا ةيسادنلا رش "نأ



 1 عضاوتلا ةليضف لع

 ناك اذا اهفنن يدي ال رهاظلا ءاشتحالاو
 *؟ 00 01

 ٌةلحأو آو ةرفقب غلبي عضاأو هلا ةليضف اب 1 15 كم

 روشه دتيؤ منم انايز - نوكي نمد 5 مضعالا روزا الآ

 + 0 تك 1 00

 3 ىلا_عزفب ظنا 0 يسبرغلاو

 0 2 00 نزاعل دهأشو الأ َس ام

 مهاربأ نضح ىلا ةكئالملا ةطسأوب 0 الوةنمو

 ىلع عوسب ما ةعيضولا ءارذعلا ميرم ك6 اذهف

 عفرو يساركلا نع ءازعألا لزنأ ٠ لوف نا
 كلذ يف ةريثك سدنملا باتكلا ةلثمإو نيعضاوخملا
 +« عليضنب نيربكتملا دع وتل يتلا راظخالا أني 007

 ساق ىكر كتاطإ نم نأ ةنينا قو :

 اكو ناك دلك ىشيف ا 4هاذري أيلقع هودي 0



 ءانث 6

 تاطتسلا ىلارظني الو ةتاذ ليجي هللا ماما عفتري نم

 ل ةنينن أببلا ضرعي ول

 5 هللا ل رجلا | طقسي نم كف :

 اهيلضفيو ةيسمقن ضعي نم ]وة راادبار ىلإ لداع

 ” اننا فيل عارم اما ىلعلا نم طقسا ءريغ ع

 اتابع اهله ةقوالا نمو بع ةينلا اك
 ب ل 0 ىف وهو رهاملا :ق ذادبلا نيظي

 2 يق برظضي و ءاج ءاخرلا يف حرفي . ٍسأق
 يرزذحلا 0 2 0 هريغ يزخب نك

 دب معانا 5 هتاذ ىلع

 ظ ' 206 ايضرربا ن ا راكمملا نأش ن

 3 مال ١ لاما ىف رعبا هربذب هتقت 0

 د لك ىلا لديو جذسلا 0 : مناعا

 0 هبيرشب ماد هكيبسإو هيسفلب نضل 0 ير

 « ةءاكحا ْق



 3 عضاوتلا ةليضف ىلع

 لئاضنلا باسيكال نسا لسا نا
 لامخإو ةعيضولا لاعالا ةيس مئادلا جّرقْلا نم

 دب ةرزنالا ةكيالا يف داتا ةريثك تاناها

 .نوكي تل ةعاطلاو عوضفملا بعصتسإ نم

 لصا وه عضاوتالا نا .ينينلا عضاوتلا نم اديعب

 يلا ةنيمثلا ةعاطلا ةرمي هتاذ نم قايو لئاضنلا

 ب ةبحلا يف جضنن
 هبئاوش يف رظب يذلا وه ينيةعحتا عضاوتملا نا

 «ىالز لعوال نل و ةينل يدير هال
 هللا نيهي الو ةسيئر نيدب ال عيضولا خالأ نا

 صقانلا لمح اوزهشلا رووي كك نفر نوجا ةنايد

 ِ»* جاتحما نعال و 7 27 لصبو

 و ربع مين ق دوتنتي نيعضاوتملا ن

 اذا ..:ءايشالا ةرتحاب لعن قح نيضاخ 00

 هال حدملا اذه هّرضي ال قتلا عضارملا جنم



 ءامث 1

9 _- 

 ْق ىتجيو دي فيعض 2 ةياياحح ةقرعم فرع

 +« بقاثلا هللا رظن هراكفاو هلاعا لك

 هلا هللا ماكحإ رم فوتما لاوخد نار
 0 سل م وات يو نقال نكن
 عضاوتلا ىلع ةدعاسملا زك ناذعاتي ماودلا ىلع

 + لاذبلاو
 حتادم هيف رثوت ال يذلا وه يتيتحا عضاوتملا

 16 1ر1 دعما ءاقلإ هع لمان انتون نانا
 نع ] دعيف. هادم لطب نم ا ١١ كتانازكلا

 يزل قوذ هل ةبحم هللا 2 ككاددقْلا

 تانءاركلا 000 +و هللا ىدل زيزع ء عيضولا سيئرلا

 ليلكاب تاوائدلا 2 لاك عضاوتملا را

565-06 
 0 ةكيالملا قيقر تفيفعْلْأ عونتلا 1

 : 2 ددزب ماعلا ءاضوض تيلد# نهو نيتئاملا



 د عضاوتلا ةليضف ىلع

 هلل غرفتتل ءالتخالا بحت ةنطابلا ةةباعلا سفنلا

 ةلصلا طاش 2 ةبرح ضع ءأب

 دي ءانملا ىرخيو أ عم ريسإ

 نسحأب تأي مالا ىلع ربصيو ريفا عنص نم

 بندو ةلطايلا لئاملل | ءركك ل10 ا

 هلع وذنب ا[ ال 8 0

 + اهتنخيو ايف ةسفن قنشي ةعيفرلا عضاوملا ىلا 55 7

 ديعلاو هلاعا م دايك نطفلا لجرلا

 ضي رابلا ليلا. نسم لو ف ا

 رهاوظب عرضت نم 8 ْث 5 نأ لبق. ءايشالا

 + حالصلا
 نمو رطخما ف1 لياوش طارق د2

 ىظع ةكحي بّردتي ملل إورابتخالا تاروشمل نعذي

 00 ريغ يارب ثعتشل و ةر وش ع بتاطي نا

 0 لوغي ام اريفك هللا ّنا ذا عضاوتلا قيرط



 ءازث 1 4

 « هتاذب انل ةنالعأ ىلاي ام

 نابضغلا بيجيو لهاج مف نم هلل مالك عمي نم.
 3 0 2 35 محب

 لكب قيلخل هيلع راو 00

 ةيراوزلا : رحل 00 ل مواقي نم اما محل

 1 يرخل د الها نوكي ةليضفلا يف ةتاروشمو
 ةيعصلا رماوالل ىتح عضخي ”ينينحأ عضاوتملا نا

 هريغ قاف عضاوتلا يف نان غلاب 17 ةريفح أو

 : 4 يورلا هم دشتي

 ةحإو ةيرضب قب : هئاراب لالا رثكي نم

 0 مدل نأ اذه نما عأ ءىثالو: هودع

 4 هامل . ًانمخ5

 2 ناطيشلا رطافع نم نذأ م سن لذ 1

 ةواصلاو ينيةمما عضاوتلاب 08 ًالاشو أمك انددمتب

 + انل حالس ىوقا امماف رهاط ربمضب ةعرولا



 6 عضاوتلا ةليضف ىلع

 ةعيدرلا هراكقا خاف يف كسمي ريكتملا لجرلا
 ةركشب ل جالصلا ْق عفتري ال عضاوتملاو ةفرهتتملاو

 3 لاني 7 1 ىلاعت

 اليك تيك 2 هةليدس ل ا نم

 0 0000 ءىدبب عضاوتلا 0 راك همت

 ختفدو ناطيشلا يرخيو ككشتملا بيرقلا ينبيو ةناها
 * 9 5 رو مانت ءايقلا ثمنا

 نحو عضاوتلا نال ناظيشلا ىنخت الف عضاوت

 + هتوق ىلع رهظتسيو ناطيشلا خافت لك نم مسي

 اوالثما لق |واعتسو اوعدخ نيذلا عيجّنا

 كينيع يف ار ني اعيضو نذأ نكف اكل مرتك

 ءاعسلا نال ناطيشلا عم حرطتق هللا ىلا يسن .البكل
 هريغ هللا بختن الو "تيعضاوتملا ريغ اهلخدي ال

 +« ثيعضإوتن [زناك ما الآ قر طضلا | ليتي ل
 سسسكس نمي سس



 اطاك اخ 1718 801111 81 281518117

 كين

 ةئداملا ةحاصلا ةويحنا يق

 يقو

 نود كلا 5 0 تارؤتنم

 ها



 م ةئداملا ةحاصلا ةويحا يق

 نا كل يغبنيف هللاب ةقيلخ ةوح ايحت نأ تئش نإ
 كلاس عض ٠ كادت هل 01 ملسن

 4* 18 لك يف مالملا

 لمه كل ل لامالا لفثا لو نأ دصقا

 .يث لك في كسفن بصغن نأ ملعت !هنم ةفيفخا
 د ُْك مالسأا 1

 ريصلاب . ءامسلا ىلع 0 لصحتت ا درأ

 ريصلا . ظعا امال تاس 7-0 تكنلاو

 ه1 9: 4

 8 يشن كمضْغَأ ن 0 تسيح ناك لذا

 الأ نم ىل دب ال.ةنأذأ ةتانالاب هربا ىدأي لدك

 و« ءيش 2 ةسدنملا

 ككاو ءايدالا نم هاش ىف 0
 بال ازطتزل اسم

 كمجربي الف دينا امو ني ةلك كيع عض



 ةلبأ 1

 نكت ةيحراعا ءانغالا* ىلأ ةكأيلب نكرت ال نأ قش

 + نطابلا يف مداه

 ءاهنلا تاربخ دنثت البل 1 كاش را

 ب هءابحا جيبمملا عوسب اهب دعو يلا ا

 20/1 نكي الف تطلق لو تفرع" انعم

 ا هلل ١ كلت م اذا

 تأاواعملا قوف ةركف عقرب ل عاطتسي ءامملا تحت دلي

 * ءامسلا حارفأ نم ائيش ادد

 له دوا زا نكم فك) يرغش ثيل: ١
 نإو كيش انسل'ةقيفحا يف اننأ :اهيلا قوعن يتلا ءامثالا

 مع ءيل اننا ايل حال

 كانهو انه ضكرتو 21 شتت كل "أم

 وس دن الف تهجوت عضوم 3١ ىلإو تيه ذ ؛اديخ

 . لالا نم الاخ ناك 0 رسع نودب

 نحب سنام كر مالا حرفلا نسحت ال ثنك اذإو



 1 ةئداطا ةحتاصلا ةىبحتا يف

 اذكها يلدا 06 هيلع ريصت نأ لقالا

 4 ةدش لك ربضلاب

 ي كتاذ كرنتال تنك نإ 2 ىث كديفي ل

 نسف نهرا لع ضلوا لال 0
 اذه٠ودعلا كنع عفدتو كتاذ برات 0 كل

 +: هللا لجال كيلع وشي ام تلمثحأ نا كباوث د
 "يلا ده 9 كعبن عجولا نم تب ره اذا ظ

 سأل لظتي كلنا لش 1 ١ 00 ا

 أعفن كيد ال أزه ألا نيه كلئاوقا 1 نم

 ديرتو للان ضر” ناد دك ١
 اذا .كبستنم كالو 2 ا

 « كسفنل ميرك ءالبلا هللا يدب نم تلبق

 . هللا لجال ملاتلا وه ميقتسملا ءامنلا قيرط ّنإ

 ةيوامس ةمكحو ةلضاف ةريس ىلع لدي عيضولا ٌرصلا

 + ةيدبالا توكلملا حارفا ىلا ناسنالا غلبي اذكهو

 14 ه6



 ةلبن ا

 مل عم كلمي يذلا مجرأا هي ضار واف

 رنه انذ نا زوهدلا ىدم اما سدنلا حورلأو
 ةديرذلا هما ةعافشو سدقملا هتوم تاقاقمتاو ةملا

 + نيم٠ ةيلوتبلا ةُمادلا رم
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 باتنح

 مرهو اترم يف

 وأ

 ةيرظنلا ةويحاو ةيلعلا ةودكلا قف

2 

 رشع عساتلا تفايكل |

 ّض 70 5
 سيحل أموت "رقما تاعتم ند

 ةقمع ف
 ا



 ميرهو اترم يف ١17

 رغ بذعإو لضفا ناك نأ نأو مرم بِيصَن نا

 ا دوم نيا اجر ةضيدنلا أمخا بيصن نأ

 نك َن ١ ليغالا يف ٌةيفن برأا لاق اك هللا ىدل

 <(: نحوي يبا ةمركي ىنمدخي دحا

 ريغ ميرمب لماعلا صحي 00500 صني ةمدخ اف

 يف اصاختنو اقرافتل نا نيتخالا نيتاط ينبني ال 8

 يف عيتملا لوبق يف اقنثلل نأ امي ىرحالا لب امهفئاظو
 ءيث لك يف لاكلا يف تابنلا ال غوسإ يل اهلزتم

 * 0 يف موب لكومنلإو
 0 00 0 0 ل 3 رم مدخل : م

 نأ ميرم أب ابيخا عيطتست ِىل 1 للا مادق رببذدت

 نم عنتمتلو . ىظع ةيرج ةيطالا ءايشالا ىلا يقلرت

 ىرحالاب لب اهدحو مدخت اهكرنت اهمال اهتخا يعم ذا

 0 لازتع |, توئكضأأ ةمزالم ىلع ميره ثرموتلف

 بمصن اًماد لمحت نا ىلع اضيا اهثحنلو لاعلا روما



 ةيرظنلاو ةيلمعلا ةويخلا يف
 ا

 عندو هندهاشمىلا ةكئالملا قود : يذلا عوسب ًأهينيع

 بهاعلو هيك نمزرابلا ةمعئلا مالك نم ةب ةييعتم يم

 نم هدرجتو ابباق رينو ةيلاإ اسال عامدال

 ةمرطضم يو موي تاذ قولا ب 7 0 ضرالا

 حارف ١ ىلا أهبيبح عوسإ عم لك ام اقانشا

 +« ةفولاملا ريغلا 4ةبوذع

 رثكتو اهخال قرت نا امل ضبنيف ميرم 000

 مدقل نأ عيطتست يل الجال برلا ىلا ةولصلا نم

 نوكنو ةشيعملا تابجإو ةدابعو ةقايلب اهريغلو ا

 غرفملو اطاعا عيج يف ةنطف ةنيمإو ةدشلا يف ةروبص
 لفاغنت ال اهءا تيمي نوكسو ماظنب ةيجراخما لاعالل
 م دشنت لب نطابلا ف اههفن نع لفاغتلا 93

 ينتعت 0 اهخأ لاثه ىلع ةصرفالا حونس دنع ةواخنا

 اًملظع ايش دعت ال نا اضيا ميرا يشبنيو 3 ًاليلق
 اننا ةكرأن ا حو هللا لجال ةويحتا اًذيذل



 مرهو انره يف 1

 0 اه لا نب از خلئلفا لي لعل مس
 ايتو ردق ١ لغ'اهنع تنختا نان ضفرت الو: اهبح

 ا

 لالا سبع نا يردن كنا مرني لعام
 لمتقت نأ ارم تباناذاب تنطابلا ءايشالا يف رظنلاو

 عفان كنتخا ماينهاف . ةجراخحلا ءاين الا بترتو كلجال
 كنالتخأ نغ بارطضالاو 000 عنميو ل 2

 0 00 :2 وأ كتخا نذا يرتنحت الف يلا

 3 ةزيةح- ايدو ةلئا از رومأب أهماتهال كنم ا

 0 ةعيضولا !عمدخب لب انلا كل غوت [ينا
 اهلضنحتو اهبترتو ةيجراخ رومأب ينتعت تناك. نأو

 اهاوس ىلع العن روماب لغتشت نطابلا يف 0

 أريثك لغتشت اهلجال يلا ةياغلا وه عوسي ّنا
 يل ءاسملا ىتح حابصلا نم بعتت نأ دوت 1
 + رزغا 0 | راما ١ اهاعنا اله نهد اهريغ يني



 و ةيرظنل |و.ةيلملا"ةويخنا يف

 اباجال يلصو مل: قرو ”كلحا!ذأ اع
 ضعب ش و تناك 2اقو اهيرذعاو اهيبهرتحاو

 نم كلذ كنا يضوقف اةيحو را ةوركأا ف اضفنا
 كتاذل كلذ يسنت الو ةيدنعلا ةيدقملا كتاضاَيَر
 لاعفا لمعلا اذه يجو لب كلل ام رثكأب يعادتو
 كامابلا قدابا للا هن ضر حزب ضاق كل
 كلاما 1 كيما ىساتلا نأ كل ىشا هل

 نم رثكأ اهيلع رّذعتن ةدابعلا لاغا .ّنال ةحلابضلا
 هب نيرعشت ام لكو كتخأ اهنا مث كيلع اهرذعت
 +« ااضف نم وهف هللا ماما 3 0

 روماب ةمثملإو ال 2

 لغفلا ْق قلفلا نم يزرثحا . اهيل را

 لمتس قلنلا عاود ّنال ةدشلا يف لشفلا دو
 نكلو ثافلاخلا نم ةرينك عاونا كبيصتسو كيلع

 كح تفرتعإو روصب لكلا تلبق نا كل ىبوط



 ميرمو أتره يف ل

 لزع ند ىلآت تاريخ أو ) 5 ه3 قسما نأ . ركشو

 ليفتل ةطفو ريص ىلا نيح لك نيجاتحت كناف هللا
 ناك نإو بيرفلا ىلع ةحرب ريفا يضيفتو رشلا
 . نيلغتشلت ةأفاكم يالو نبمدخت نك يل 0 م ربع

 تياف المت كتاذ تشو ل يذلا عيسملل وا

 0 كتاف 8 ةتدارأ ىلعت نأ كا يغبنيو 4

 2 3 5 : تا
 كيرب 2 كيف ةدعل ديزي نأ رد كلا 5 . ةنينوتو

 لعن هن 1 يق ةنم 5 رق ناي هعانل كثي هدجم

 نيل زح ةدابعو ءانيعأب ماعلا أذه 2 4:ه لح نأ

 نذأ يدخأف 1 2 ا تكا نإ لانيلا

 ىلا يهذا ةشيعملا تاجايتحا يذعا كتةفيظو يلو
 زمصا ةطنحلا ينطا ةنوررلا تيب ىلا وا ويطل

 د ا ير كل را رع

 .ء( مج 06 | معتيمي و ةعيبطلا ءاوهأ فلاخي ام 3 بر ٍغأاو



 ١ !/ ةيرظناأو ةيليعلا ةويحا يق

 اند للا ناك اذإو رخألا 0 در
 عيسملا مادخل تعنص اهم كال ا 0

 اذاف ٠ : ةيننأ موي يس 5 || مكمما كل ةدرب
 7-5 بيرقلا ةعفنم كتدارا 0

 0 520 لجا نم ا كلنءارق نع

 يل ةىبحلا ثاربم عيسملا نم نيرتشت كاذ ذاف

 اديك ا: ايتن ايويرع كيذا علل ونت ركل
 : الئاق هابا لاس ةعمتن هيلعو يدبالا دجغا نع

 ثميح يعم اونوكي نا ديرا ينتيطعا يذلا ّنأ تبأأي

 «( احول «انل نوكأ

 ا ,الاعا يمت نأ نيردقت كلنأ ابر اكرم
 0556 5-55 ةحاص ةدارا كل ت :اك اذا ةريثك

 ىلا نوجاتجي م 7 بلل[ عوسإ ءاَرِخ تالا "لع 2

 +« كته نودب هللا روما يف ارارحا نونوكي الو كنتمدخ

 ذ كلع نوكي "نا.تئش نإ نكلو



 ميرمو اثره يف ١14

 نيردقت كنا . روفنو نزح نودبو ةبطب هيلعاف

 مل يلزتو 0 و ليرج ةبم لمع يلمت نا
 نولكاي ام مطل يلو نئاطع عايج مناف حرألا
 أم مه كيدقتب ممتاجايتحا اب 0 تنأو

 لاق ام يمسأ . يرشبلا دسحلا_ فعضل بزاا 2

 ك.وق و كتيعجو كتادأ ذخ »: وسيع نال ى جادا

 اناولا ىل ةلضأو أديص يل دصو ءاروخل ند ع

 < يبفن كلكرابت 9 لكاف هب يتأو كس 11

 نيذلا عيج ككرابي اترم اي اذكهف (؟ : 77 نيوكت )

 لكأ املأ ةطساوب برلا مسأي كغ لح مثاوق ددت

 رةافاكب كيال نكت ال: ةكربلا اهو "برشا

 + يذبالا ثاريملاب مهلا كلذك كوت ابنكل ةينمز
 تخا ميرم عم انمالك ىلا دوعن نا انل يشبناو :7

 «ةيوامملا لاوقالا يف ةمايكل م اعلو تيبلا مزالت يكل اةرم

 ةيدبالا ءايشالا يف يلمات ةطوبغملا ميرم اي لجأ



يرظنلاو ةيلعلا دعا يق
 0 ة

 اهدح ١ ذه ةبوذعو بحب ةنطابلا تاربفمبا قوذو

 ةحبلا ادخل كلي 0 تل كم صقني 2| قي

 فالخ ناك وارخات وال نا
 ١" ازمه ةم دس 3 انخأ ا ١ كفوذ

 ربصلا ةأيزج كايا |مدهاشم دنع ري ا 8

 رطاخ ةبيلغب اصمم تالا مكب اهدنعو زّوءلا يف

 يلا ةعاسلا قه ُْ كربصل ة 00 ايشالا نه 1

 اكو كعامل 5 كال أ انكي ل
 2 كيخا لعل 1-0 كك ةروبص 0

 دارا كد اما ىلا رظن اناا
 ىرح | حورلا نب 5 اهبعت ف ا ا

 تيفنكت كلن هي ا حرغتو دعما نم

00 0 5 5 
 ةنيتحما قو ةولضلاو نا او كاب لما
 نجود ثنكا كلجال ن] دنشل لغتان وأ كلا



 ممرهو ترم 1 1

 * عوده ٌكتيرط .رط يكن ن أ كل يغش اذيب ةمالملا

 ريغ ةدباع 0 ءيث 0 0

 هيف لم ماعلا ةغرفتم هللاب نم ايدلا روماب لقاح

 ةيغينحا ميرم بانم ونت نإ كنكمي فيك . اًريثك

 نأ تولت 4 يق كسذن ةنأيصب يندعل مل اذا

 ةينمزلا رومالاب كلا مايثهالا 0 0

 عزني نأ نم يثاخ ةيحورلا رومالل غرفتلا تح أو

 يلا كدخال ا و كتان ايخ كا كبيصن كنم

 0 ايمي ىلا ل نأ 06 ادا راك ينات

 نرأ كمبلت لو ةياذدنلا ميرم ةحارب جنيب لهاا توما

 “ ةنطابلا كك كلا دعب كقفت

 م مير م 2 أندوجو نم ىراقلا ب 8 كلو

 »«ةسفن 2 عوسي اهحدمنأ دعبموللا ضعب تح وسب

 نيريثنك ْنأ ئراتلا انه معا كا يغبنيف

 منع نوفلتخي كلذ عمو نيسيدقلا ناكب نومت



 ةيرظنل او, ةيلمعلا ةويحا يف
6 

 6 انابهر نوعدي نب رانك" نأ ريغ ٠ ماتا

 0 نوريثك“ ماعلا ١ تابيط ق:نودقرب ل

 أه أوضوف يبا فئاظولا 1 جراخا تي 6

 ةيماعلا ءايشالا يف ةبغرلا اضيأ مهنع نوعزتي '
 ول م.ةرارح فعض لجان افا وا

 نودهنيال كلذ عمو ةحارلا يف نيسلاج نوح.
 ٍض ءالوبف مولع ع اك مميوفن رأي ءانيعالا

 نوديعب لاهالا ىرس | مهال ميرم مسأب 0

 11 لا يف نورا يالا ب ا ناري نع |

 عوسي رآثا 5 طب يقي مير ْنأ ريغ يخأر

 ساج 3 نأ تبن | هلاظ تحن د سورعلا عم لون

 +« < ينلح يف ةولح هتر

 تارابعلا' هله العا, اسس ا ا
 ةرضامما انلاغشأ دعب طعن مبرم ةحارو أترم ةمدخ

 +« نيمأ بلا ليلكا عم بحا رأ
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 ابحي

 هل نار

 شو

 0 شعل باتكلا

أموت رق ولأ تن ادعم فر
 يسيينكلا 

 ا



 رن

 يحورلا مدقنلا ىلع ضيرن

 أم رطاخ ةبيطب كمساقا 5 زيزعلا يخأ

 حالصلا ند كسلا ةهليبع ك0 نأ هللا ا

 مْثب برلا نا وجزا يا ريغ سئاب نيكسم يناف.
 لمعي نأ ةيفار نذأ لاسأف اضيا كب ملأ يم

 3 أنسي هاك 4 ا ضيف نهد ةئدردلا

 نيف مالكلا ىهشا يفذا ذفن: دقو ءامسلا

 لد ٌثاظفحو ايس ار زل ا نم دال تعم
 ندفل ال: نال اوس ةرو سف دل حلا
 ناك" اذأ عطقلا زجوا يح كلذ نم ةللكأ 5

 دب ةظنح هيلع ر دعت أ ىمبم

 ةزيجو ةملك عمسأ نب يلع برلا معنا َلَدَف



00 

 ىلوالا ةلاسرلا 6
 -- د 1 سا دارا 101010041117

 نا فل منا انضيأا طخ كانا كي دحلا نع

 كلذ عم يبف نييناحورلل ةعضإو تناك نإو امئاف

 0 را

 أننال ةيطعلا ذه ي ككزاشا نا نذا ديرأف

 نأ صنم داك نبةيف رعاك ان :رص دق ةعاسلا نه يف

 ا اعيش باطنو انفملا أعيش بن اننا ذ

 نذا تف عينملا خوسي يف ار هرغ دصقنو

 #4 ةياغلا يف ةبذعلا 0 ةالآ كه ةبغرب لبقاو

 سنانكلل حورلا هل ةاوقي | .٠ عينياف نذا هل ند >

 ءاضيب ةاصحو ةيففيا تملا هتوا ا ل

 « ذخالا الإ نحنا ةقرحب لولب دك ملأ !رلع |( تك

 ا

 بهذي ةتيل ايف ءامسلا توص خالا اهب أ عينت

 انعم :ةئق لكي رعشت 'يكل ةنطابلا انبولق ند 2

 هنا 0 عيبجما ابقي نأ نقشت .ةويح ةلك هلال
 0 ل هل ن٠ ا اشكال



 آى 2 مدقتلا ىلع ضيرحت

 ناك .اذإو ”يضرا :ءئنب !قكي ال يوان تول

 هولمم مالكلا اذه نال حورلا مهيلف مهني ال دسجا

 يي يذلا وه حورلا » : لبق دقو 0

 هب 60 يذلا مالكلاو ايش ديفي الف دسجلا امأو

 * ( 16 : 1 انحوي ) « ةويحو حور وه

 ال شئاطلا ربكتملا يناوهشلا رهاظلا 0

 نسدنلا كلذ كيوي 0 4 يولا رارسأ مهي

 ال ”يناويحا ناسنالإو » : هلونب لوسرلا سلوب
 الو هنرع ةلارت كلذ 7 هللا حورل أم كردي

 < حورلاب هيف محي امها هلأل ةفرعي نأ عيطتسي
 نبذلا نييناحورلل مالكلا كلاذن 11 1 ووكال

 ماعلا نوضغبيو دسحلا لاعا حورلاب نوت
 نوزئاح م.:الو ةئدرلا ناطيشلا تاروشم نولذربو
 ّينذلا نا كاذ وه ام.نولهجيال حورلا لئاوا ىلع

 مالكلاب وا بتكلاب ام ىرحا قوذلاب هوفرع دق مهنأ ذا

 45 ه©



 ىلوالا ةلامرلا ب

 هللا نومدخي نيذلا ءابحالا دالوالل طعي ملا ّنال

 ماودلا ىلع هعئيشمب اولمعب ناب نودهنجيو بح بالا
 ال ىنعملا اذه ناك اذإو . ثم ءيث لك يف 'نيبلاط

 سفنلا تابيط .ىلع لدي ّنأأ نأ لوقاف كتيسي

 نء> ايندلا نه يف نيسيدنلا تايلسن ىلع وا ةنطابلا

 تال يش | 8 3 ا

 لا كرو رن 0 ل 0

 ةمقو دل ونت ةيلمأب 35 3 هيتوأ ةرهاظلا

 1 ل ل يشو ميعنو حرف لك لع

 ءدب ىداب لذري مل اذا ابفرعي نا دحا قس

 ناسالا» : بركس هنذل اةرييصا ةطالا تالشلا

 + < اعلا هه مهغي ال يغلإو ٠ فرعبال لماعا

 ةليذرلا ةموانمل اليلق أنه عسوتن ناوهدْيِج نكأو

 قباسلا يف رطما دق هللا ّنا اف ةئبسلا ثاكلملارهقو

 ل ا نالا خت كلذك ةيربلا يف مو لئارسا ينب ىلع نمل



 أ يحورلا مدننلا لع ضير

 . براي هللا ها ية ةنَظ الأ ةيزعتلا ةرعل ولا“ هيل

 ىلا أوغلب ىنح ثوفلا اذهب اي :غأ لف رلا يب نأ

 نوجيسا الك مّماف راربالا كلذكو داعبلا نضرا
 |وكرأي ىنح مهلا ةويحأ زبخي نووفتي للاعلا اذه يف

 "نوال ادب كنمو ءايحالا ضرا اولخ ديف هداسجا

 نملا رطم لطب اهب دوعرملا ةلبلا راثا نولكا
 ال ةداعسلا لو 1 نول عقر 1 كلذكو

 و ةيعطأب مهاوذ ةيوقل ال اضيا نوجاتحي

 ةكئالملا تيفي يذلازبفماوه'دحإو كلذ عمو انرظن

 ةهعنلا لاع غم نيرفاسملاو 300

 .|'َنآ وهو: اريثك ”يفاكثْوبا يف دور كلو
 اريثكو مينغ نأ ناصقنل انه نون 1 نا ا

 ةقوذ أاودَنَف لق هب نوتانثي أ اوناك نيذلا نم أضيأ

 كقوذ. نادغفو ةسوبمأ | نط 0 تماس نم لهذ

 د ةيل ع ءيدلا ماعلا تايلسن ىلا كدوع ريغ



 ىلوالا ةلاسرلا [1

 دل ىلإ 0 نم كجخاو رخل أ: ذأف

 0 كلب لح الفا نزلا مسأ ككل يذلا موي لأ اذه

 نوكت ثنكف الو كلا القل ع نإ :

 ةرارحا كلنو حورلا كاذ نذا نياف . لاعلا يف قاب

 9 نيكملا دصنلا كاذو ةتباثلا ةّينلاو ىلوال

 كك لا

 كلنال حالسلا اسبال ملاعلا نم تجرخ كلل
 تاناهالإو نحلا يف داجتأ 0[

 عمستل بيروح هللا لبج ىلا حرفب تينإو دئادشلاو
 ثدعو دق تنك كنانذا فالإو ىلا دوما

 3 | ًامفنتم أيحتو 0 ارو تي عملنا

 ساجتو قيرطلا نم نالا ماس اذاهف دوا

 * بعتلا نم معان لوح

 نيدع نينسو لي ز ذنم كل يبني ناكف

 تنعلأ ريغلا ىلع عزوتو داعيملا ضرأ راثب نأ" ل



 يور ١١ مدننا لعأ كر 5

 "يب اي ]وبوت ..كلدع صقل ملا ثا اقنا نانا

 ميلقف دسجلاب ماعلا اولخدت ىل اذا مال ار

 ايف . ةعودتملا ضرالا قاوشأب كلذ عم كبترم

 00 حورلاب نوجرخي نيريثك ْنأ فسالل

 ةيربلا ي نوربسو رجالا رجلا 0

 نولخديال مهاريغ ةسدقملا ةتيلاو شعنلا نولمجيو
 1 ارسأ ينبل ثدح ام لك مل ثديي ىاعبا ضزا

 مجرخأ ةنال هيلا | |ولطتو موا لع انزع نعاتلا

 نوك راي نوريثك مويلا دجوب كلذكف . رصم نه

 مهايالعخ نوكب كيو مءاقدصإو مءابر ةأ نورمجفنو ملاعلا

 اموهركيو دسجلا ءاوهأ نولذريو ةيضاملا موصئأقنو

 ةلوهجملا لدعلا ةعيرش نيفعملا ةياده نوءبتيو

 نولوجج و بولصملا عيسملا عوسي ةايح يف 1 .

 تميت مت اوفا 0 ىلا فعل برلا ر

 لاغشالا عيمجل موسغنأ ن ا مطاشن ةدشل ىلا



 ادييديسسس5ُ5س15ساس21515ا م ا

 ىلوالا ةلاسرلا ا

 0 اذا اعيلب الح نوراظبو ثامايصلاو
 1 ميدأ اذا العب اراقر مذا اذا اًقيع 8

 هل معيب نأ ريغ لاظماو ل عيج ْق ا

 رسل نمزب مجورخخ دعو ٠ ةرارخا قه يف نونش

 ممدقتب مهئانتعأو مدصق يف نوترب م.:بوت دعب يا

 ءاوهالا ضارمإو ةعونتملا. براجتلا ف نوطتسيف

 ضعبلاو مهئادتبا ىلع نونزحي ضعبلا اذكهو

 نومن؛ نوقأبلاو نوعجري , فيك نيركتفم نوددرتي

 ٍةموبك ملقث اوبحسا نا ىلا ةداعلا ةّئقو نامزلا ع

 أه 58 يتلا ءايشالا يف ةبغر الو ةدابعال مط سد ١ نال

 ال ,يث 0 ء يش 1 أةةةساو

 ْض 378 اًساحن ميدل تسمأ دق ءامسلا 1 و ميصقني

 ةيواعسلا ءايشالا 3 اهتز نأ نار زعيدالف اديادح

 ثاضايرو لئاضفلا ةسرام ممول لفح يثرب ناالو

 2 دون نيدباع انكول و نولوقي كلذ 20 ةدابعلا



 ؟ 0 يجورأ ١ مدخلا ىلع ضب رخغخ

 ملا ذرلا الع 00 لئاضفلاب نينادزم 81

 لملاب ةنورتم نكت مل اذا ينكتال اهدحو ةبغرلاف

 لاق ام كتسيط كضخت ا مآ يغبنيف

 نويصاغلاو تنصت تاواسلا 0100
 باصتغالا نم ديزالف ( 102 ]1 تل ) 41 نطرح

 ,ونلاب هللا توكلم |ولاني ل نيسيدقلا ّنأ ملعت كنإو
 +« ةلاطبلاو

 كئاوها نض كتيطساب ؛ضيتتالإو ا
 تايلستلا عاونا لوبفل ًالهأ اضن لسلك
 8 لانت الو اّرؤ كتلاح تداز ترّثأت الكف

 اامأ ادام كلا 2 عجوو بع
 دق 0 لسكلا ّنأ < كل حن: اوعرقا اودجت

 لمت م را بورح 0 5 كلب اكلم

 كدعاسي اذه كلغشو لغتشت كلجال كئاف كمدنت
 باتكلا لاق اكمالسلا» ةحارلا بانخأ لك



 ىلوالا ةلامرلا ضان

 خاربس ) > مايكل ةحار يسفنل تدحوف ًاليلق ع 2,

 ري (؟06 :ه)

 وأ زدني يذلا اذ نم 1 اناكا فايع: الأمل
 حولي ام ىلع اهناف ماودلا ىلع هءاوهإو هلئاذر براخحي
 4 أ,موأنب نأ عيطتسي نم ىصخب ال داكت يدع يل

 ءىلجلا درا نموملا ريغلا يدنا 5 عمساف

 دابا اةاركتلتو بعتلا ىلا رظنت كنا اللحاو ةواخر

 لك ى امو - زاصتنالا و .ةافاكملا ىلا رظنن»إل نكلو
 ةزيجو ةنحم امو ةيدبالا ةحارلا ىلا رظنلاب لاغشالا

 اتاك ىلع قدح ريض تناناس ىلا نامل اياد
 تيعصو ءانثتسأ نودب انبات ع تمزعو ثادب

 035 1 ببر الف توما لعوأ ناصتنالا ىلع

 اعلن : ةرهيق نالأ تع م أ افيفخ 4 نوعنل هلع دراذت

 ىلع لصحي و ةلئاذرا فلرتكا :ابانا نجت .ناكت ل

 ٠ حالصلا ُق تايثلاب نو رثم مزع ةطسأ ا لئاضفلا



 | (١؟ يحورلا مدقتلا ىلع ضير

 ريغ أاقاش كل حولي: كناوها لع راهظتسالا نا
 ةيفياحا بلقلا حار لع ةكلإ لضعأال ك1

 مالسلاو ةدابعلا يف هللا عم امئاعا فايق كك اعيد
 نرحب ايّذعم جرافمتإو نطابلا يف تنا نوكت ديحا

 أ رف .انكاس .نذا :نوكف القا لعلاو ربتلاو
 نيدت ناك اذإو كدسجت ةأوها تف ل ذأ ةنيكلا
 كباب ذتجيال سوفنلا نم ريثك ةدابعو نيسيدقلا
 تانيوبو  لا] ءمك ١ 3 لولفلا ىلع كنف

 رثك او رورشلا ٌ 2 ينا » : برلا لاق ديدشاا
 «مينأع ل روطلا لكاتو مدس 00 لابن موي

 كلب .لبقي ةئيلق يعض مالكلا اذه نإ يك
 كلمحتو“ طشستو 'ددهت :ىح ىلوالا كنزي ىلا
 حالصلا ُْق 1 ل ما حورلا ديعأ 1

 مخو ماتش نأ < ا 8 هيون را اهللغ نم » ةرأرخ هلأ

 ضوعو( 11+ ؟ايعشا ضرالا تانطا( نولكات مياف
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 كوالا ةلاسرلا 1

 + قبنز. عصناو درو. .لجا مكل رهزب كاودالا

 ا عدلا فلم ين كلر ديعاوم نم أه ايف

 فعضت الو هللا لجر اي برطضت الف .. مدقنلا يف

 ال ملك اك علب لن ادراك لجل وم

 كنع لتاتي برلاّنأ » ٍةبلغ ردي (سلد كك جراد

 اذه موتا | « اتكاس ثيلت تنأو ( 04 5

 بضغلا مواقتل ةّئفلا كلّوخي ةسفن برلا ّنا ٠ مالكلا

 كيلتو.بلنلا ءاوهال نعذت الو كل 1 1

 عفترتالو ةّونلا كه كل بسن ال كال اتكأس تنا

 اك تففاوللط هلل ةطاشنتا لكلا 5 ردت ليئاهلعا نب

 َ +« نيكسملا نيب

 أم سانلا نيعا نع فتخا كلذ نع ًالضفو

 سئاب ميقس ناسنا آلا تشل كتاب فرتعإو كيكما

 انما كل لانو نارملا ضعب دا: كلع ماف اذإو

 ترلإو !اكاس اروبص, نكف عامنا كيلع قبب



 [ ١6 يجورلا مدخلا ىلع ضير

 كاز داعلا برلا ناكل[ ير كارل ١
 0 ررض يإذ :باتعي 3و را ةلك عدي

 0 كيلع ىرتفاو ماق اذ د كري دج ل

 تبان: ءادر رهظيو ةدفن نوخي ىرحالاب ةناف

 كّرضِب نأ 0 الف تربصو 0 37

 ةكئالملا ماما لانتو كتاقافحتحا ديزي 00

 لق 56 1 كلتاناها ؛نم ضعأ ٠

 ريغلا ةءادرف ٠ 55 ةريك كربص ةطساوب 2

 0 حرت ال ةنيدملا لاوقالاو دحاب نشا

 اذنم ناسنالل نكت ةيجراتلل للا نا
 5 ا اكاض تكي اذا نطابلا ا مدخ

 كحاللص كنم عزنني نا اذحا ردقي الف هلا نم اقئاخ
 .كرايمخاي تنا اهمعرب اذا الآ كمالسو كلتراربو
 ليج ربص اذ نويل ءااقالا رغرضأب كا

 نال. توكسلاب.ةناهالا ليلتتا | ] لذتلا ل | اعتق



 ىلوالا ةلاسرلا 1

 قل نو الت امس نكي اقل ! نمر حتي نم

 ك1 كا ١ تالف ته اهتلق ٠ نانمتتالا

 بلطتو ةناهالا ركذتت الو كمصخ ءافش ةيفيك ىفو

 . لدعلا ةريغ كلذ ناك كّودع 0 اهب ةبوجا

 هال هل كن رتعام كلل ازد ياجإ ككانع نا أذا
 شك مدجأ لمدخل نم طخ كل رز دلع نلوم

 نب ذلا مه ءاينشالا امنا . طخعلا لمخجم نم اطخ

 لال نوجعزني ني ذلا م ربصلا ىءدقلاو نورمذتي

 رمل كندي 3 ١ فرنعاف ريغلا ةصاخم ا ! و

 1 كسغنب الو دعا 1 ركل
 ماتم هنأ 0 ا رت لاح اضيا يفشت نا ردقل

 الم هه فوازحا ةزعأ عم هرقل لئاذر 0 ةربغ

 كدادتخا اذه ىلع كتريغ تهجوول كنا. لدعلا

 كلع تين هلغ: كزيغتتوت ام كيف: تفلصاو

 نم كطخم دنع كديفي اذام . ةنطفب تنفّرصتو



 ١77 يحو 3 مدخلا ع ضير

 الو كليجا نبيع نم اني جرن نا كربغ تالز
 ىذق ةياز ىم.تحت ال دق لب كدادتحا 10 عدرت

 اهلملف كتشوييد باهرا ل ا
 للا يعن يف دق نوكي نأ تاكر لذا 1

 تسلو ناسنا.كنإل «ككح لع اند
 وا ةيسج ةأزلا تناك اوسف لاح لك ىلعو اهلا

 كلذال كلسفت' ىلا رظتن :نأب اًماذ كي ناغ نيش

 |يف كنا» ءاوذ: خلا جاتحتو ءطاخ انضر لأ

 « هيأ يعل كلذ“ تلف اذأ كلا ىلع 5غ كربغ ني لت

 4 ) ا مور)

 ريغسأو يلإوقاب يربغ 1 نأ يىلديشي 1 لجأ

 يل انو ل ارد ةحنت نوكي نأ, ايلسف لئادر الل
 سن الف أه اك < يصالخ رسخا يذلا انا

 الو هوت يف دودحا زواجتبالو زريق نودب ةريغ
 ىلا بضغلا دوعي ىثح غتوتلا ةدش لجان لهي



 ىلوالا ةلاسرلا 1

 اذه اي تنك ناف ةبوذعلا ىلا: ةّرملا:ةريغلإو ةعادولا

 لق نكي مل ةتخيو نم نأ ذب : قاتم كلن كلذك

 نم ىظع ةلوهسب اضيا ٌرذعتو ايظع ابنذ بنذا
 كدادتحا بسنو ليلف لبق هيلع ببضغلا يف تعرسا

 م روك نو كلك لإ اديس ةنتح ةناهأ لع

 كيخا ةّلز ىلع ام رثكأ كييدات ٍلظ ىلع حونتو
 صئاقن لامثحا دعب ملعتت ل كنو 3 نم ردا اف

 ملف ةدبوبلا 50 0 ا خا

 1 نا ديرت يىنلا ةحرلاب كريغ لماعتال

 كدادتحاب 0 نأ نم فخو كليف ىلا عجراف اهب

 أمدنع ةلعلو ك كوخأ الز ةل 0 اضعا هز كطخغسو

 هل رك 00 ل دق“ افرع

 "1 ةفخشلاو ربصلا ميدعلا تن نأ اما ىناي ام ين ظنحتب

 0010 د1 كنج ناز لأ ايكبت و كتيطخ يف رظنت

 عضاوتي لب كيف نآفلا ءيسب الو هنطاب يف كدوي



 نأ نم نذا فخ سفنل ةريرإت نم راكا كرّربيوكل

 لكشب كل رهاظوهو كاوانلا اتركم ناكل

 رياذن 5 لدعلاو 3 كا 5 ثنإو نإ ءار

 هنايريك لجا ند ل ةلذر يذلا كتم يسيرفلا

 - عضاوتملا زاشعلا ءازاب

 نأ كلل يغبشإ 27 يار أي تععمس دقف

 دهنجأف ةيناذلا كلصئاقن ىلع راتغتؤ كلسفن هت
 ةعرسأ ١ كدئاوع لصاتيفو 2 نيرة . 5

 كايرو 5 ةليذرلا يذغي نأ أ هنأش نم لاهالا ّن نأ 154

 رورشأ 5000 م علقي طاشنلا كلذك لئاضنلا

 ا اسس : داهما لئاوأ تردحو أذأو ةعدق ا 7

 كعادعأ دهاشت ذا هجتاتن نس ىلستت نأ ثيلت الف

 وه ظعالا عناملا ّنا ريغ ادحاوف اًدحإو نولطقاستي
 لاغفالا نخكا هناي فيفا

 نذنو ةيضرالا حابرالا يف اعط سانلا اهرشابي يلا



 ىلوالا ةلاسرلا "4

 7 0 حالم اف ةب دبالا تاربذملا نع لفغت

 ةلسا كلشي براخلاو قافالا ب 00

 يلعت ناوذن 0 الو لوقا ثرحي حالفلاو

 نذا اذالف تاماركلإو..ىغلا لاني نأ بصنو
 ءانع نوال ا لئاصنلا بسكن ١ نأ دنت اننا نظن

 ءايشالا ضعب !3غ 1 ىيغتل “او موبلا ىدعبنلف ليرج

 0 و عليضفب ةر مد 1 ع اذكهو

 الضاف ناسنالا لعمي م 0 رحاصا د دصقب 7 47

 و ّللاىدل ا اديزغ اني ل 52 اًدراع

 بودكملا ديدجلا مسالا موني نا قحتيو سانلا دنع
 يف انلطاب لكتيف لئاذرلا هيلجرب أطي هال ةاصحمنا ىلع
 ةيوامسلا تايلستلا ةبوذعب ابلاغ حّبشيو ةرايطلاو نبا
 + قيرتانلاو نيينادنسملا نع ةغوتنم لازت ال يتلا

 اعلا اننا فل الرتب ةلينعايا فكزتلف

 >< ااترخاول انغ دتتلاو لودر نمكلا براغ



4١ 

 انيف ديزتو انلئاذر و قش" يل يح لا مدد

  0بيخيال:“سافلا سورلا نال ةياواحلا لئاضالا
 نو دهاجي ماع نأ ءاغتب ا 56 ندا هبدهام ةبع

 يناف بلغ نم »وهو مهشملا ةمالك معمتي ةعاجن

 ”ينخا نمل هينو « «
 بوم خ4 قمسسص

 ةيانلا ةلاكرلا

 ةسشنا ناسا ةنايض ِق

 3 كياع 5 3 يق زيرعلا الا 5

 5 21 مداخل يف عيش و 3 مايالا ن هل ةيطغب تكلل

 اند نم ةيطع ةيطفب هلاعأ عمت لم ب

 2 عك وأ ةييمأت 1 نأ كثلي ال ةرطف راق

 ةبظع ةراسخي نمي < ةءادبلا ّق 3 معنس وأ لةأختز نما

 لمعت نأ لبق 9 اراك ل نأ 5 0 ةياهنأا



 ةيناذ ا ه !اسرلا 1 2

 1 لكم ىلإ ءاعالإ ني راك نا اضراب و انيك

 ءايحنا علاخ ءيدر لصأك ةروشم نودب ثيلن اليل

 دعب ام ىلا كرظن نذا دعجاف ٠ هللا ىلا ةبلق هجوي م
 كريغروما يف لخادتتال .ةنطنب ءيث لك لعإو كلمع

 نم لنعا دحا سيل ةنال كتاذ نع لفاغتل تنإو

 راسن الل سيلو هيدي يق ةسفن نيح 0 يذلا

 ول هسفن نم لضفاإو نما ٌريخو زنك " ضرالا ع

 ظفحتتو رهسي نا هلع بجي . كلذ ينركقلا نمحا

 «اهصالخ لداعي يث ال ها ذا سفنلا نه م ماد

 ةليضفلاو ةيقيقحا لئاضفلاب ٌعاف صالفا ّن

 دهجأ 0ك للئافرلا 1 ضغبلو تنم هي 1

 اذكو لئاضنلا يف مدفن لئاذرلا رهق يف ناسنالا

 لل اذرلا ةفرشم نأ! اهدايشد امر نفعنا ةليضفلا ٌبحا

 00 ناك ابيلع راب اضةسالل ١ و عشنل

 أو اموفرعي نيذلا ليلقو ةقرعم قدح م صئاتن



 ب م ثاسنالا ةنايض قف

 نوفرصي اهونزو اذااؤأ اناا أممونزي ال اهوف

 + مهلع يذلا لفدلا نوسنيو لاحل امعرل
 اذكه لمت نا زيرعلا خالا اهيا كل يغبني الف
 ةغقسإو ءاودلا تماطا:ءاودلا لع الار رثلا نأ
 21007 ءاوهالا ثاكرح ا صوصخم ا ىلعو :

 روكي اذاف برا تديشا اذأ نال برا

 تا: الكف ست كل ا
 لحإو ةهلك نم ةريثك لاوفاو فيفط ءيث نم دي

 يف لمعت ةفيلخ' ةناهإو فيرطل مب نم غبلب نشل
 . هوافش ادجت سعي اكرأب اسر ل

 هلل نوصيو ةهينعب ال عيش 5 0

 لام الكو ةدوجو ٍقنطنب بردتي و اهبتريوأهتيد
 هسنن ىلع ةهابتنا لق ٍمريغ ةنونيد ىلا .نانق

 نويبد يف نكسي نا هل يغبني مالسلا ٌّبمحا ل
 اذه يف ةحار دي ال يذلا لجرال عفان لخلا اذ



 ةينالا ةلاسرلا 44

 لاق هلالجنا ةعاج يلعب وسأل 000

 وه 5 تان نه ل أ ذأ عيبمملا عوشي عم

 لئاذزلا :نآروتب :تببجت اذأ .٠ 000 يذلا ريغ

 نيذلا ابلاغ ا انا هذاا لمهتسأو

 ك١ انيلع تننيف + كلذ كن اذا ريغلا ماجا

 5 نمو 1 3 كي اننال م لك برا

 يغبنيو الرطن 0 ال ةئيدر ةكلم درب ابلاغ

 )يوما لاما ثلا نال حوني نأ

 هن موي لك ددج قول 1 يغبني هتأذ نع 54

 00 أ ىلع 0 مللذوللا ابلاغ طغفس نإو

 ةلضانتو هع رت يلا لئاذرلا كلت ىظع ةذدشب

 ءايربكلا اوان تمضعلا هلْذَو لثم نم أهريغ نم راك

 عيمج نقوتو ُةبَلق 58 يتلا ةئيدرلا ةوهشلا وأ

 داشلاا نلارتل .ةامعالا» كلذ ةذل نفح امارب

 سدقالا عوسي مساب ةثاغتسالا وا بلقلا تادّهتو



 | 6 هسنن ناسنالا ةنايص يف

 ةنوعم لك يلاد ةنفا'يذلا ءايلأ ىلأ تالا

 اه.واوخلا انهااإع سرا لا ا ىلا
 . ةعاسلا نه يف يعا عئاصلا عوسب اي : كلذ هب
 انا يتكم.اذام دعاس ىلا ابراز انا هارد

 فيكو ئدعبا .اذام ىلا« كنود لكان
 ١ + ىلع ِى

 716 كيزأي ام ملعلا نالا تنسحأ دقف

 حورلا ةيزعنو كلذ يف كبفي عادلا لاعتلا اذ

 باطاف لاعتلا كلذ 0 ماس نب كف راو

 دربي نأ هلاسإو ةروشمو انوع حورلا اذه (
0 2 

 وأ اهباناووكب ناسا منان . كلاب
 نم هند 2 55 6-52 هقاوشأ م هع 5

 ئوه:.لك : ابيفا ضرب مانت الا للا

 ظ ام اريغكو . ةيضرالاب قاوشالا 2 يف ةكمجو 3



 ةينابلا هلالي ءرلا 5

 5 ناسف الأ ب يذلا *يثلا | 2 اندلع ندرك

 كرثيو 1ث داك قم اضاع كاد 1| حان

 مالسلا يف اختار نوكي كاذف هتلاح يف ءيف لك
 ضّوفنيو 8-10 0 هل ا ل 0

 دلو اهكلبي 5 ةسفن يت ةريثك ءامشأب درع

 بحجم الف هريغ روما يف اذاعسا نوكي نأ

 1 ف هسفن رومأ يف اًذيلت 5 00 5

 اهاري ال وهو ابفرعي نأ هيلع بحي يبا انقل اك

 ةياغلا نع هدعبأ امو ةصقنت يلا ءايشالا رثكأ امو

 لو ه أاميوقل عيطعسي ال رومأ يف نذا لخادتي اذايلف

 د 1 دل ا يف ل

 ينينعي يذلا امو ل 1 يظظراعت كاكا

 قياركتنت نأ وه كك ا انكشاف أ

 هأوس رم 1 قاتو طقف 1 0



 ا / 3 ص جوجل

 روماب كلم لقيو بضغلاو نودظلا نم ملسنو
 *« لزنملا ريدتو جراذلا

 ءوس لك نم زيزعلا خالا ايبا برلا كظنميلف
 * 0 لسن قم 1

 | ةلاسرلا
 "يقل صخت عيت

 ديري ام لك هللا يدب نم ليقنلف زيزعلا اهيا
 ضرالا للعيش كبرعال اهنا ةااللل ةلكا

 عضخغ ناب ندا رهف ينيفح لداع جس نود

 انريصو انعضإوت ىلا رظني يل هلل انبلقو انلفع

 ةليجا يعل عض : فرصت ةوسح اجانقيعا كرصتل

 0 | انفرش م اضع رظننلو بارت ان :ال ةسدقللا

 الاخ 1 :داضت كل ليف. رار اميقراسل



 ةيلاثلا ةلاسرلا 000

 ًالداع لازبال يذلا | هللا كح انمركاو انتآلزب انفرتعإو
 ارينك لصنل .ب جرنو 0 . ابلاغ انع قدشا نإو
 هتحر يف يضئري يكل حاقلب ريغلا ة الص بلطنلو

 دب دغلا براجتلا ةنعو انءاتش لونا ةيهانتملا نيخلا
 لجا ند ءاجرلا عطقو انايا مث انرخ ىلا ةياغلا يف

 ّنأ لجا نموا انبذعنو انييصت يتلا تافلاخملا ةرثك
 15 هده أنريغ ا قوأنو 0 زواخت انبرات

 ا ردك ز ردا عنا للف و روبات اينإل
 هل فار نال لان" فاق مايتلا نع 0

 يف ةبغرب .رعشن داكن ال اننا ثيحي نولحاق :ةداوعلا

 ةداع بيصن نحلا نه عيم . هللا روما ينو ةليضنلا
 ا ١ رت دنيا 1 حالصلا يوذ

 ارتادشلا هه كطسو ب دن نروح !انارتعا اذن 07

 احن تناك ]خل أ برلا أننا :٠ للذي ل

 0 ران لا ١ كرستال يلق قيض نم



3 14 
 يس هيمأ
6 

 لع 00 أ الو ربصا اهب 9 ينفخ ن نأ لولقلا ىلع

 0ك نكن كا لجبال كليو

 5 مواظ 7 رجا لفصي ةدغلا ي ١ كاكتحالا

 قايسلا فالف ب ملعلا | ذه ف 3 | عوسي لجا

 ىتسادق ىلا نما قه اًماد لّوَت نأ تلئاببا كلذدلف

 كار ىلع ل ءادك ايلبقا ن 00 ني

 5 حال

 بحي برأ| ةدارال عضخن نأ أنل ينبني اذكهف

 اننا «بلطن اع رثكأ ندرك كو 13 11

 انظفيو اندعاس 0 أن" ! مث داو ها

 أذه حرف يف بغر: الكل ةبر | كه نم ا

 يشع ىق : 0 قيرطلا ُق يش د ف ماعلا

 ل ا نت ن) كين يل : عملا أهيف

 6 ا.راعلا اذه مأ ع جوس عببتل نأ كل م

 اواخدا :٠ عوسي برلا لاق . فوسليفلاب ما لوسرلاب



 ةئلاثلا ةلاسرلا 6

 اكان اهدا هوا لإ و ولأ ويضل "كبابلا ند
 عضاوتمو مم يلا يم أوهعلو ميلع يرن اولجا»

 00 ا ال » : مالا لوس 24 < باتلا

 عوسب 00 3 5 5 1 0
 ل هتاوهشو هئاوهأ ة أ لص لق ع

 يق لم ين 0 عوسب عم بيلصلاب قثوم
 0 وكدا تلم + عرش انمزل الاسر ا ىادنمل
 ةيافن .ءايشألا لك تعا يلا . لاعلل تبلط. اضيا

 1 يي« جيلا

 0 لاوقا يف 8هف

 نيب 00 ذأو رهدلا اك 0 لذع محلا

 تمض أو تاذلللا اولذرو ىنغلا رافتحا و 0

 ون :ائ ف 0 دعأوق 0 0

 لئاضفلا ١ ىللت اوسرامب مل اذا جيسملا قو اعقاأ اوؤرعيل



 65١ ّش صخت حب

 يف :اودأب نق. اذلوانتبل 0 لسا ا
 * ُُ راكفا

 اونوكي نا ْن 78 سانلا عبي" ْن ِ ىلعو

 منم ًاللق نأ ريغ هبزح نمو جملا عوسي عم
 0 ولوثي 0 هد رسل ءاددقالا 2 نوبعغري

 ةوعبتي نأ نوديرب الو ناطبشلا |وكرت دق ما اضيا
 ءاوهاو لاعلا لاعفأ نع نوعنتمي نيذلا ةلق ّنأ ريغ

 .ناطيخلا نوعبتي نيذلا ةراكأ :.انكلا 0 د

 وا هلل مدخي ناك نا ناسنالا فرعب لاعالا نمو
 ال ينعبتي نم > : لوتي عوسي برلاف ناطيشلا

 ثيئاينا ري وة
 ىنوُرصبن ال نيشلا ضنا ْىل ماعلا اذه ىلا ةنونيد

 ةباكفن( ؟ة تك ةانحلا )د ل ا

 نيكاسملل ماعلا اذه يف يناذ تربظا ينأ لوقي

 يلاعأ | أوم 5 نيءعضأوتم ال يف ىلكم اكل يسن الا



 ةئلاثلا ةلاسرأا 0

 0 رقرتي نسل. ى اوتمويف ةيوادملا ارتد ةيطالا
 ْن وقت ىعو 1 نيئاو#م نيريتح ةأطخ موتنا

 ال ام نوكردي مهاوفنو مهععضاوتب و يتم مرينت نأ
 ممسفنا يار يق ءارما الو. نوربكتملا ابا ةكردي
 نيدقتعم دوسفملا مهارو مها ىعإ نوثبلي نيذلا

 تيممو هيف باترم يلعاو هيف بير ال 0 نأ

 مان د رضامنا جيدملا اورفتحإ ٠ فورم ا ماعلا

 نيين أد سج ع الأ نو نيك 5 دسصعأب

 مثأع ل مءضح وسل كروت 2 | نورننجي

 ةلفالا د 0 ءممنفتأ يا يارب دانتعالا نورث ئزو

 يف نوبغريو هلل ةعاطلا ىلع 0 هلل ةعاطلا | نولضفيو

 1 نع ن وضرعيبو ضرزالا 0 ةبيط ةليوط مايا

 تنأ امأ ملاوز ةعر 0 ءامسلا ىلا

 ارعشلا كنا قررا اعمال قه 2 تثركتف ١ اذاف

 لاخملاو بولصملا عضاوتملا لال عبتت نآرانا لفل



 عم ملاتن نا لدعلا لبق نم انل ينبني لاو انلجال
 رمسأف ٠ ماعلا اذه يف انئاقدصأو 0 رقأ نه م رق

 لب هبح نم لصفتت الو هبلا كاعد يذلا هللا عم

 أ أم عوسإ كانه نمر ظنتل بيلصلا ةرجت ىلع دعصأ

 اذه » : يلا ايعش ١ لاق ةيدبالا 0

 م( ١" : 1١ عشأ ) < هيف أوكلسأف قيرطل

 نييزغتا وه انتيرطوه تياصلا 0

 م قيرط ٠ ةرارملا قيرط نيليلفلا قيرط

 لغذلا قيرط هر ريصق قيرط صالخ او

 20 لاو نا ريغ هواش هنا لجأ اكل

 جاوفا ىكلاو يوامسلا توكلملا ىلإو يهاننملا ريغلا
 ىلآو ةيهانتملا ريغلا ةبيجتلا ةبوذعلا ىلإو ةكئالملا

 عيج ىلع لوصحا ىلإو ةيرهدلا ماثالا لوط
 0 ةحارلا ىلإو ةيهشلا 00
 ذ ىلا ريشي امكذلالا روبحتإو حرفلاو ىفصألا



 ةئلاثلا ةلاسرلا 0

 رمل > : صو ككلصلا كي ِق لاشي يذلا فيتا

 ةلعسإوب منال 1 بيلصلا ديبع بيلصلا

 4 5 هم بهو م تيه اتعب صاأ

 كلذك ١ لص 000 ةأ نأ 5

 ىرحالابر يعسملا ةايح اضْبا ابيلص نوكت نا
 1 ديلان رئاسو نييكينلكالاو نابه :رأأ 1 0

 6 كبو 2100700000 0

 0 أ يغبني ناك ه جيبسلا | عوسي توكل“ ىلا

 11 أقول <« دج 0 رس 3 1 1

 أنب را ااا :يعناو انالضرخا "را لط ا

 اهم ءام تيربكو ريش راق ,ةريج يف طغسن تمياصلا نم

 الغش روحو عل ال تان ذع ىلا 00 املس

 ل كلا نيس فدل ةلرلا ايل نمتسي ترس يذلا
 ةنه نتا بيلص دجوي ال ا لص اراك نأ

 ةريغصلا 2 ءايثالا ولوةتدارا لع اذ نم مجحأيف ما



2 : 14 0 

 ا هو لا سل كب
-_ 

 أم لاحا ىلع اًماد ناسنالا بضع كللاع نأ
 +« ديف بغرب ام دبالا ىلا ةنع عنبو ةهركي

 تيفوتسأ لق 0 ان 5 تكلا لاف

 اك 50 تان انا
 تالمو. تيبرشو ثلكا لق كئإ [1 اثر
 سبالم ا رفقا كل ترتخا دقو نوما قوف كن

 تصقرو تينغو تك و ثاديزلاب تتوتو أمعنأو

 تيضرا لب تاذلملا نم كبلق عنمت لو كحرف يف
 كبيصن هلك كلذ تلعجو اهفلاخت لو كناوهأ لا

 ةده قو رزاغل يف ةتبلا ركتفت لَو ك دخو ةليكلام

 دق كنإ يبا اي. نذاركدعف ضرر 00
 :مايالب رزاعل .كلانكو كنا ىف كتاربح تقول

 بياض كل ناكوه «بذيش تلا 00

 ايلك كنايح ةذم تاو تاس

 نيب ءانبب كلتا تيضقا سل ا
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 دشحإو سننلاثأب اذع نم أه نق وهف نالأو 8 أرفالا

 كسنن يف نالا بّذعتت تنإو ةطوبغم ةحارب معنتيو

 هر ندلا تاذعب نيرا امه كِبلَع م فوسو

 *« اعيد

 0 كبراجت طسو 3 ءايفالا ذه لمان

 ل داع كين سلا نال جلا وب اهدع
 هند هكا 1 كيعلحا لغشب فخي لغشلاو

 هاجت ربصلا سرت لدا 0 0 ١| ناكملا اذه

 5 اعذالا ىلع ثوملا الضف 1 يراك تابرض

 بلغ نم » : سدنلا حورلا لاق . ميدنلا ودعلا
 0ر2 طراد الف ىلإ لكيه ف ادوع: ةلمجلا  يناف
 < ةيدجلا ةنيدملا مياشروا مسإو يف يبا مسا هيلع بتكأو

19 0 

 ان كللا ةالنأ ىللد رع الئعف انفبأ'نيتعا
 نوسيدقلا لغتشا كركذت ماودلا ىلع معنشتسإو



 0 يف: صفت عيوشت

 عوسي عم نالا ا نوعتمي ثيح ةيدبالا ةويحلا لجال
 اذه يف اوناك ام ردتبو هل ةيابم ال توكلم يف عيسملا

 ادع نال نوعلي اوراص نيسئاب نيرقتحت 1

 + ءامسلا يق أفرش

 رع عضوملا اريك نست نادكللا درا نك
 ميسم عوسإ بح لجأ 3 أميبيطمست و ايندلا ةل ةلاعإو

 نوحي دلاعلا اذه يف ايش. دعي نا دارإ ل ل
 ةريتح ةعيضو ةلاح يف ناسنالا د 6 لا

 0 ا و حالصلا لي نأ ١ ةنكما

 عضاوتب عوسي نف عبتشلف انريغ انقبس اذا اننعي اذام

 نم نكنلو رشبلا ليطاباب ماينهالا نود را حاد

 ضرنلو ءافعض ءايندأ 0 م ملإ عوسب لجا

 هانا لح 11 0 ا انآذري نأ ِهلِجا نم

 تيل: ةدود انآ > + دوأد نان عوسإ برألأ لاق

 | (7: ١ زم ) <« بعشلا يف ةلاذرو رشبلل راع اناا
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 ةعب اراا أ كل آ همي

 ىلع جيسملا حوسي عم لوكس أ ند مضعأ دج يأف

 ا لم نأ نم تدع ةللس ةيأو بيلصلا

 اووفلو اوعجننت عوسي برلا لاق . انيف ةح بولصملا

 + يبغا 05 6 0 0

 بطاخنب 6 كتطاخ 1
 00 انهو ترا قانالكا 0 3 0

 دب ا هتطساوبو

 ةعبارلا ةلاسرلا

 حاصلا دصقلا يف تابثلإو ةبوتلا يف

 حرفلا ةءيطب كمساقا يلا زيزعلا خالا اهيا

 كفل نهإ ةمدخ 5 «ةلناكيوتدا ذرب كلاش يذلا

 ل 11 ل1 هسا لا كاعد ئذلا كرلا كراس
 كتاقاةهتسا لجا نم سيل هتاذا هللا ةبه يه ةوعدلا



 ]5 تابثلإو 3 ولا يف

 ليطابأ نم د ل3 هير لجا ند لب

 ماعتن ثيح 00 9 0 ىلا كب ىو ملاعلا

 قو للذأو 0 3 9 الدهام كما ناك
 0 الع 8 ةساعتب ماعلا جاومأ مونحالت 20

 نالا 5 نورعشإ 0 الا م.ئع [ئتلي نأ

 ةيكث يف . 1 نال ىلا قوسي نم نم 00

 . ليطابالا لاصاب انا هللا روماب ماينهالا اا
 1 عمم هي غلبت بميرو وهو نامز هايم

 ىلع تحي كاذ خاف ةدحاو ةياج حملا دلت او ماعلا

 اوناك نإو ةلامم ال ماعلا اذه !ورداغي نا اميباكا
 اللاب كساالما. دنا نارك نو نا
 كللظنح ىَق +هنأ ىظع ةيجن ذا م ا كقق

 ةايففمان 0 ةدع نم كفافر نم رافك نبي :

 ل 2 كعضوو ناطيشلا 2 نمو ا
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 نا كياع دام ردا ياف ٠ كس صالخب ريدج

 5 17 قا كايا ١ هلعج ىلع 1 يد

 ىف . ةيرتشي نأ ىنغلا عيطتسي ال ع 0

 كلفعض عم تكلي يلا هللا ةمحن نه يليف ريش

 نيسيدقلا قيرط ةعاهش كلسن نا كتربخ مدعو

 لاعلاو يونلا ناسنالا داكي ال ام اريثك يذلا
 +« هيف ريسي نأ رياتخلا

 لبق تلمع نوسردي اىناكنبذلا نيأ ركتفا

 ذلي ناك نيذلا نوفولاملا قافرلا كيلوا نيا مايا

 ايبيلتو مهم | اع ا دل بهاي اوت ماما

 ٠ كل مد رع 1 2 ةليعب دالب ىلا رفاتو

 مين تأ دق 01 ينمز رانا لق عاجتا

 ظ يف كركفت رة لاعلا يف اهئان يقب دق و

 ظ نولقعي ممل > : ىدوم ريبظن لوف ن ١ مهبقاع

 يطل ةيتلت )م مىْبقاع نوربدتيو أذه نومغيو



 ىلا أوبهذ دق ميم ضعبلأ نأ ثتصعمس لق ( [5 ظ ظ

 نوثكام أضعبو حاب رالا لجال نولغتشي ثيح ةيمور

 اوان دف اضعبو ةيلاعلا بترلا نوعقوتي سيراب يف |

 تنأو ملاعلا طسو يف نوعفترم نالا مو بترلا نه

 لوصحا لواحت ل هللا ةعنب كناف ترص اذام
 لجأ, نم كتدنمعا . دنا لبا كلخا قل ا

 ةطراوااراذغإ ماعلا حارفإو غاظعلا نه لك عوسي |

 : سيدقلا كلملا ينلا دواد عم ًالئاق كتاذ رقتحت نا
 لضفا يللا تيب يف ةبنعلا ىلع فقا نا ترتخا »|

 عال دع نعال <« ةاطخملا لكاس! قد كالا ! لل
 نإو ابا هلالا ٌبرلا مويلا ثرتخا دق كنا لجا

 أذه يف هلجا نم لاذتلاو توكلم كيدلا ةئادك

 امئاد :نكيلخ هةيدبا ةعفرا يابا كلل نكي اكل
 نئغ نتنلاو هتكليدل حارب لك لي ل نمل

 نزإو ةىق سلا ةيزعت ةدشلاو ةمارك راتتحالاو

 و



 ةعبارلا ةلاسرلا لن

 15 اضلاع عوسبإ 0 ناك 0ك -

 »+ ضرالا ثاربخ عي كراتتحا د

 ناطيشلا عدن نأ زيرعلا ايايبر دخلا لكل

 ةقرف ىلع نرخ كلبا - 4ةبوأسوب كيبلق لخدي

 أنيب ميتعفرو مودل ىلعو كقافرو 0

 ال فا طش كلترارب يف ايقاب تن ا

 نيلئاق 0 ةلموط+ ىلا: كلب وادا تن 7

 ىلا يقئرتال تع ا لاما

 . كريبغ هب ديفت ارجل 530 كلستو ىلعأ .ماقم

 هلأ مداخ كرك 3 ١ ناطي ثلا داتعأ دق 7

 هئاقدصا ةرايزب و ةيضأملا ءايشالاب ليلتب هئاوعرأ دعب
 7 ىلا هب دوعي ىتح هقافر نم نيريثك كولسو

 مقا ندفتما نقرالا ةفايسلو مدقتلا 4 ةعنمب وأ

 50 رضي ىلاعلا ةايح ركذ ّنا رابتخالا مالك اذه

 كلذكو اذو ايندلا نع هتلممم تئاملا هللا مداخ



 1 تايفل إو ةيردا

 بلطي ةعانتا نوموري نيذلا نيقلملا مالك اضيا

 تاروشم ءاكك ”ةءاطعاو لضفا لحيو عفرا ,ماقم
 ثاذلا راتتحا نيييسملا مف نوني ال هو ةنطف

 ىقيزطلا يس تاييلاو لاعلان ترطاو ا
 خيمملا |وعبتي نا نوباي كلذ لجا نمو قيضلا
 اومرحي نأ ةيشخ ةّيعغلا نه نولْجَأي مهنا وا انايرع
 اهغبسي يتلا هللا معن نم مّولخلو . معايلست بيرفلا

 ءيث لك يف نيدهازلاو همداخ ىلع ضب ىلاعت
 ةتاريهو  هئاقذضاب: ناشالا لازال 9 نوعزي

 هريغ |وعنقي نا ' رسول مقالك هيد ىلخأل

 |وزرتحا >:وهو موبجنب امالك برلل ّنا ريغ هركفب

 مالكب نوفرعي نيذلا نوريثك منال سانلا نم

 قيرطلا يف |وبغري نأ ةبئاص ملح وات بابساو ليج
 ةلاعا .اودسعتساو 1 هاما اول ةرايو ذولا دندن

 ْق مدقتي ناك ف غازع نوحربي اذه ممالكبو



 ةعيارلا ةلأ سرلا 4

 قيس هللا ّنأ ةقيقحاب و ةنعار مادقاب حالصلا
 قرط وحاجة نودسيال م منال مماوفا يف مهلتسا
 يشن نذا عنيمئاف . ممالك نولكيي الو: نيسيذنلا
 *« مل زانم ينع .دعتبتلو م.لاجم يف روض#ّملا نم

 هلع يلدا ننال ريل جالك اهوا نذل
 7 7 ا 0 .٠ فز ءابمالا عنق
 1 اسنا مالكو باج :ءازغا كيال

 نه 0 00 ىلا رداب . ةتمزع يذلا مزعلا
 اذ > .!ةفرالا ها لبد 0 يه يبلا ةيالا
 و راسب كي لملل عيدلي ناقل ع
 لم منال سرب كنع دصوأ ١ مالكلا | هذ رجا

 .| نيلاخ اسانا نأ ريغ 00 كيداعن ىتلا ديلا

 ابلاغ أوضراعي نا اودانعأ دق هلعو هللا 50 نم

 يل دلل رخام لت اليا وادا وكل محل
 ال نذا صلخت كدحو تنإو نوكليي ماعلا يف



 شعيب مل اذا ءامسلا ىلا بهذي نا ا عيطتسي

 هب 7 <« كلم

 انا همادخو هللا دض ءاطخماب نويلكتن اذاملف

 ونديف هللا اياصو اوظفحإو ةمافتساب |وشيعو حالصلا

 ىلع نيود انينا ريغ اياصولا طن نأ كب زل اننا

 تاجايتحاو ثونلا ككل همك ال ان 1 الو كلذ

 ةناطسكم كنك دول انآ ابلاغ تنلاغ نأ ةشيعملا

 دع هيف 3 نيو ماعلا رومأ كلت

 نولي الو ممالك يف نييئاص متنك اذاف
 مأ دخ نوضراعت ماب ايف ةروزعت ماعلا رطاخم

 ةعللت نوذب هللا امد ةيوقحلا تن لا

 نوعطتست لإ وأ نوديرت لإ مثنك اذاف عناوملا



 ةعبارلا ةلاسرلا 7

 لجا نم لياقلا ىلع ركل ينبنيف مهب ءادنقالا

 : مودعأستو نيحاصلا ع اوحرفت نأ مكصالخ

 ءالؤه نع زيرعلا خالا اهيا مالكلا انانك نكلو
 ةقيقحا يف 1 قمل اذكه 0 نيذلا:نال. سانلا

 كابن تماةمزخذا معاق متت هب نورذعي رذع

 لكي وه ئدتبت نا كاطعا يذلا جملا عوسإاو

 ]مل نانزلا نام لمان. ::كلمزع .ةيايلا#ىلآ تبشياو
 . ريفح سيسخ لاعلا يف هيش لكو لوهجم ثوملاو

 5 1000 | !انلكمو هللا قل نتن لق نايك

 ات نأ دعب مركذ ى ملأ دقو ةليولم نوشيعل

 لهجيو نيرضاىا لِ ماعلا نأ هب يفلت ٠ هأوفالا عي

 ملاعلا اذه راقئحا نذاف نيتئامللا ىسنيو نييئاغلا

 ةقيقحا له تيلف ىظع ةداعسل قمملا عابتاو عادفما
 #4 عا ديالا ةأيح انيلكل خخ



 ةسماخلا ةلاسرلا

 قولا كك

 نمز ذنم تمزع دق ثنك زيزعلا خالا اهيا

 اقرملا ناكذت: يفا.تارابغ نمكبا ككل درا
 عيجو «ثييصوصخملا انئاقدصاو انبراقا اجنالو

 هعامسا كنكي نأ برلا يضتري نيالا .نيلكيعتملا
 يلب كثل | ةفينااع نإ موسوان لعجيو ة يا كشاف

 .ةندرالا ىلا انبي :ةنؤف نمسا هداك لركن ال

 نال نينوملا ىثوملا عيمل مجال ةبيطب لصتلف

 نأ نغ بن ادو ةحرو ةهظع ةبحم 00 اذه

 قالا انيلع بس كل ذاك انتو بلبنان |

 نال اناتوم ةدعاسم يف هللا نوعب انعسو لذبن نا
 ظعا هسفنأ يدوي سفنالا ةاجن يف انيمأ نوحي اوم

 سنالا كلت لجال هتالضبا هنأ ذأ اوررغ الو مدخلا
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 كلل5 نع الزمر ةراطلابورعا ل اعيش ةسخي.ال
 دوعيل عفا ةعل ىلا جاتحي داكيالو ثوملا كي

 نا هل 0 دسج يذ 1 ماع هتاضاير ىلا

 الا + يلا ايضا لموبايل لاننا نيرا
 اوناك نيذلل نذا لسلق ةلاحم ال اًضيا

 51 نوغلبي الو ليلق دعب معبتنس اندل .انيدل
0 

 37 يف نغنو دب ناك, ومان ارك نقوش ميعنلا

 3 طتق لاب انكر ل كاب كم لل
 سرا ةوطلا ءايشالا ىلا رظنلاب تنتكت
 7 0000 0 دز
 قيدصلاو اًضعب_ميضعب ىسي ال انو امإو
 ار اللا كلزإ يكن ف هيلث ا ذمضت نيا سان انألا
 تابياب "نصح نم يف يلم كبلق زيزع وا كاخا

 كتردف عم ةنوعملا دي هل دتو هيلع يبت الو ران

 اناذك محي: ةيفت 1ىناةوتفقتا تيكا كلذ "1



 1 قول

 كل ةىرمال اّدجا ايساق وكت كلذ لاا لو
 امتوزرجم اناننا نصت يذلا ا
 كاذل اليو من ًاليو نكلو هيلع ننمتن ةورس

 نجأ| نم هجورخ دعب يبن يذلا نيزابفما س

 كلذ ق.-لفاخا ىنافدولعم الس را 0
 قومي انتافدضصا بحانرأ كاد ]رك انج
 كف و هلجأل ىل 07 5 جف تال 1

 ةضقان وا الج هلصت وأ .ىنليا كلذ عمو داطللا
 ينا زيزعلا ايا كلذلو اهعقوتي يلا ءافولا ةحيئذ
 7 ةءاصلا انلاعا. ابلاغ اهجرن ناب الك هل
 ىلا لوب ام 2 : يرد ةليجيب لمنو ينوملا
 نم مامرحو مهاباذع ةدش نيركذتم مهاجن
 ناينأت 3 انو 0 أوربطإ ىتح ةب يا معارلا

 نيس دفلا ةعافشو ميسملا مو ثاقاةوتسا نم ةماع

 اذه ءافو 1 نذأ طغبلإق نينموملا تانسحو



 001 ةلاسرلا 56

 ةدح ىلع ماجا ال ةدابعب لصفلو عفانلا نيدلا |

 ةم لح نم را اكبلو نايا انضرف لع زو نيعمو

 نمماكلا م مدقنلو ةدعرب هع نا ةمااقلا

 ينةحما ما نهاكلا ةرضح ماما انهافش تاعّرضت

 . عيدا ١ اناطضَج و ةخاذ ردجأ وه يذلا

 3 ف 0 |بيف مقا 0 ةحايبلاا بكي

 71 0 0 1 | مدل خخ اينامت هل تاومالأو

 ىلف يدبالا صالخما عل لوصف تلتدلاو

 يأ ن لا ةقئافلا هو ” زل | .ةنه ما 0 كراعب

 ةيق ذاك تحضاو دكا قوف 50 ةأرم انقل

 ممم كش تفو ْي ةطاخ ذأ أ اياطغملا كك .نع يفت

 00 مجال يب ةكصت نرا كوصوأ نيذلا كيلوأ

 2 0 :دأنل ادخل 2 ملا عحاوسل مامأ مهءايسأ

 برلا حج م حارم عوبضي م امأ هيف مننا يذلا عضوم ا



 28 قر

 ش عاوسي لييحم 1 اذكو ةرت اوم ةنطاب تار

 اضيأ ركذت نا كلانا هللا تعا ١

 ا رار ةجحرأا م بلطتو 22 قولا

 #4 يدبالا صاالخما نوبرع ككالتتما 2 كنيقي

 دنعو ءاسملاو حابصلا يف ايلاغ ركذا لجا
 نيلطأف ملاح ُق ركتفا . كلتا :كأ ثوه لغشلا

 5 نود نه أه م ةعست ل كنكمي يلا لئاسولا

 كملي ةتفشلإو ةحراا مالك اذهف « بيغلاب ماعطلا
 00 117 نواس ١ يأ هع كياع تعي 0

 كاع نينموَل ا يديأ 2 لاق ولت نأ تو“

 ءلذ اوداتعا لق ضلال 5 انك نفد ةيحاورر

 ىلع 7-53 نوردابي ماعطلا تقو ني اندنعو

 4 معان



 ةتداتلا 4 خترلا
 يوناق ىلأ

 5 ةعقانو ةيرورض ةال ءايمضالا نأ

 ناتو ةليضفلا ْق مدقتلاو كلتلا ةمالسو ةحاجلملا

 ةولصلاو لغشلاو هتيم ءالبخالا شو بيرقلا

 ةعانقلاو رقفلاو سدفملا بابكلا يف لماعلاو ةءارقلإو
 ريدلا ودهو ماعلا نه برطأو نطولا نايسنو

 ءايشالا يبق . تيبلا 39 ةماقالاو سروفا ةمزالمو

 ماينهالا ّنا .٠ اينطاب انيدتم ابئات ناسنالا نوكي
 نع كلا 1كم عني 1 راح ءايشالاب خيلبلا

 ناعنأ.م .٠ ءايدتلا ىلآ قاوشلا دمجو ةدطابلا رومالا

 أهو ةريزع اراونا مى هرخيو ن هرلأب | دج نارضي

 ةياغ يف نيركتفم ريغ دسعلا رومال دئازلا مغّرفت
 رع ضخ أ مهتانتعا مدع و اك ءايشالا عض و



 1 يف وئاف ىلأ

 ةايذرلا كو | ةليضفلا يف مهتبغر عون نعو مين وب 4

 الك ناسنالا ّن أ ذأ هليأب ماعلا داوتالا نع مدعبو

 | اداجنا كلذ سادقب ) لاعلا موه نع دعتبأ
 ىلأ 7 4 ةجاح ال ءايشالا نه. ريكو : راش هلرأب

 صرخ هلو كوضنلان |سغ اهيلع لوصخاو أعفرعم

 نم راف دتشن:ةزضم ةزيثك لال
 ل كذيهز 01 طيش نى أبله ميمملا مي لجا

 0 920 جيسملا تي نأ 8 ةرخسأفلا نم الملا تاطت

 ناولاب اقينا انيراعت ةز رم ةليح عاب اح ال ا

 ىنغلاب ا كريت نوكي قب بس 2ك ةفا اع

 ةوخالا عم وهز ذو بحأ 0 5 1 د

 تيار اذا . ةسدقملا لئاضفلاو ةنسنا بادالا ْق

 اهزرذعت نا كنكمف نخاف ةقيلا هليعأ تامؤع د
 2 ةبغرأ | انتم ل هلال ايلول 3 الحا المو

 ىلأتو 2 3 ا لجال ك<«اقدصأ كرت الل أملثم
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 هواش مالا 24

 كل ًالصاوم كتيالق يف كرا نهلالا انياطتت

 كليلق ريناو ةيواهسلا ةعنلا كلذع كاذ ذا 0

 01 ةكيرانتو .كولتي ديلا ةكفرلملا كلب حرغتو

 لع لمتف .كيلع طالستي: اليكل ودعلا تايش

 + كودع تاضيرخت 0 ةعاوشب كصالخ

 ماعلا ةفرعم ىلا كب يضني أم 41 كول

 لاثم ىلع عضاوتلا قيرط اًئاد كلسإو هترهشو
 ةاح يف اضيا لمات . ةسيدقلا ءأرذعلا يرمو عوس

 ىلع نيزئاح و :اك مناف مثدوصو 3 ان ذقن

 اكل رعبا نأ 000 ماكل ةيلتما ةككحما

 لا هي رالبخ كرولا ىسرلا:ثرلاةنإ نخل
 يبل خاخملا نه هنيح يف ميذتجم لإ ماعلا اذه يف

 .مخقاط قوفن دق ىلفع رو رش يف [واقتْسي الفل 3

 ع حونتو كلوش يف 31 هركعنت""نا كلا ينسي

 مم كلجال الد لص كر ارغن وأ كرهت البل ابلاغ



 نضرنت اك تاومأ وا .[وناك ةاحا كلا ا

 قشن َّنك كلذ مم كيلعابم نا .ةار] ةجلا ْ

 1 8 ىرحأ نيل دنلا تاقانةابو رو 1 ةيعملا 1

 تاب ابان زارع مزعا .ةحاصلا كلاعإو كناولصب |

 اضيأ ةئيس ةعم شيعل نأ ىضنقأ اذإو 50 صن ا

 نع شين نأ ديرت ال كنا كسفن يف لثف

 دع دو لخ ل هللأ ١

 يكن اذو عقرب لك براجت نا بحيو
 ضو أر ا 3 ارابدهتسا ن ام اهيلع ربظتسي |

 ا

 بلنلا يندم ءاوكلاف يلأوتلاو ةهارشلاو ءايزكلا]

 أري و هسفنب باغالا ىلإ ىف عاونأب لهامما عفرتو

 تا ادر فل زا طل. تيرس يفو بايتلا ىلع م

 لع كاونالا أي ل اذاف ةبسج ةليذر ةهارشلاو |

 | تضفا وا ةيحورلا رومالا نع اًزجاع نالسك اًوخر |

 ت0 دعب ينإوتلاو . «ءاوها تراثإو روتنلا ىلأ هب ظ



 ةسداسلا ةلاسرلا ا

 ْش مكنكلا سردو ديلا لماتلإو ةيوإإلا تاضايرلا

 ظ ارعشلا نه برب.و دنا تابيط بلطتو دنيا

 كي ذادحلاب قش ايو زذملا يعير ةنارتنالا ”قفغبيد

 موأقي ديل نم ٠ هلزأب ناغتشالا ند 0 ةلطابلا

 | ين اليلق مدقتي ةوقو ةعاجتب كليلا لئاذرلا نه

 ْ ع رورش 2 طقسب 0 تنبلي الو ةنيسة أ ةريسلا

 ِ لئاكولا تلي

 ١ ناسنالا راتتحا يف رات ةيقيتحما هللا ةبحم ّنا

 نع رثكاا هللا يصوت عضتللا شكمملا بلتلا ةالصو

 | ةمحلا دجي عيضولا ّنا . فرجمخ» توص ثاخارص

 ظ ققنالا رييغلاب 5 ةطاسب - نمو ماودلا ع

 ” اير كولا نانتسالاجتلطز ام ا رثكو ظعالا مالسلاو

 ةميفرإ 1 كابعلاوا ةخئايالطلا ل قو ذلمفما ةيم

 ْ . ةيلالا كايلستلل ١ نله] ارت نع رحالاب كسفن رظناف)



 ريف يف وناق ىلا

 هللا. يخري كتازواجتو :كصئانن يف راكتفالا ّنأ

 اللا ةيوايسلا رازسجالاب كلماته نيالا ا
 نوكت ال الناط ةصيوغلا راسل قري نأ كعفني

 كيش لبا اما اكلم 5 ةفينحملا يق 26

 لؤنملا ّردلا نم :لءفمت الو حدملابت حرتتالا اكليل
 ذأ لبر ا اًريثك ع 5 ا كلف

 اه لئاسمو ةليثملا رومالا تع نط ل

 «كليلع قوفي ام. فزعت نأ نذل كر اذاهف . ةقيقد

 كرمت نأ درعجإو  ءاعدالا تنجو كا

 كلملا ىّلصي ناك اذكهن كتدارا ال هللا ةدارا لكتو
 :ةي واهلا نارالاب 8 ريخماو نغني دلل كنا
 + كاضر .لعا نأ: ىلع ةرعلا كلا ا

 ال يتلا ءايشالاب تع الو برت الفا( 121 نم)

 لاعلان ةّرسم وُغ كلب .ههتن 0 انضارت كتبت

 ارهاط كربض ظنت نأب هللا مق نع« مور رام كنال



 ةالقافلا ةللسزلا 1

 | مالك يف ليزج ءانتعاب لمات . لاعلا ليطاباب رثكتو

 | اهثال دواد ريمازبب ابلاغ جاو جلا عوسي اعبر
 كصالخ طئاسو ىلعو ةينينحلا ةكتا ىلع يوتحت

 عوسي مالا تاتك ىلع كريرغك كيلق ىلع رّرح
 تاقاتقما ىف هلك كءاجر 3 هتاحارجو جينملا

 اهلك أطاع ١ ةقيقعابو تنيفيالقلا "تاولصو 0

 ا نو و ةكعسشلا هةريع 5 يد لمس ن .٠

 ةزفختسنو ةريدقلا 8 ف 0 3 اغلب ايظا

 ة أ تاتضمايدلا ْق انتا اند 53 ٠ زلاكتب

 نادي ؤيو ثاوبشلاو ءاوهالا ائيشف اعيش انيف نافعضي
 امس ابلاغ ناسنالا ناحّرتيو رثكاف رثكا لئاضفلا
 ًالاو ةمحار وأ ندئاعال هللا ةم ارك بلاعب ةاكدلذا
 يورك الو ايفاؤلظا عيب ” عرهاط تين نوكت الف

 حالصلا نم ا لغ 3 0 1 الدفا
 ردا 7و . هلبأ ندل نم هيه هذعل نأ هيلع تح فو ل 2 وع



 0 يف وناق ىلا

 ادخال دادزيل 50 أ ركشإ نأب ْن اب مزالم 2| ذأ

 ىلع ىلطع ةيزتبد .ناكوألا 1
 ليك 04 000

 كلا لجال كك 7 47 5 ا

 00 ا العو ل حرفيو ىظع يعل

 كاملا ةيزعتلا ْق كنغر ند ا هماصتعال

 اريغك لصيلو ماعلا روما يف مالكلا نع كسلا

 نسفتو رخل دلوتي ةييطخلا لالالا جرغبلو

 اياطع_كريغ يف رظنا .١ يرسل يللا

 ما ١ افح هللا دنع نم قا اكل
 غال 0 6 نأ كاياطع ى أداطعلا عله

 3 سخن اليل ) عضاوتب .هلل ملأ ىلا ملاح ا موزعو 07

 قامت: 1 : كاف هيلعو 0 هلآ ىلا 5-0 0-6

 ةقرصتلابف :رسك و ل 0 0 أ

 هاجأ نه تنزحو تعضاوت 0 لواح هك



 ةويحمأ نه نأ. ءاياركج ةنفالار للكل 39 هع 0

 نأ انل ينبني كلذلف ال دادعت ال رطاخمو "نهو
 اندعاسو انظنحي يل يبصنو هلزأ 2غ ماودلا لع ,ىنلل

 «نيما ةياهنلا ىلا ةكئاصلا انلاعإو انتاداوج عيج ف
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 ]15 آم

 501:11 01015 151 1085 1 اكلا 1

 همم!وهث هس

 نآسللا ظفحو ة ىذا ل خوات ضيورث

 ا

ثعلاو يدا باكل
 نور

 نس و

 ند 1-2 ف 2 ركل تارزغم
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 ةنم انلقنف كل ا أذه مان“ را لق 0

 أنعف 3 5 5 وتلا مدقل 6 58 ١١ ضعب

 ا دارفالاب 6 ها د 5 تت 0 هبد

 ةدئاف صقشي 0 ن ودب ةلْظَأِ 5 انتداعا لنزع اع

 د نأ انيآر هينأعم نسحو هتراضن نم نيش كققيو
 ااا تل ايلنرو التمام ضيوك لا ةحاح
 هدادعا نم ةلج اهنم ,لك يف انعجو 10
 م ردد 0 ناكل م الا



 ام

 لن اح

 ارقنو < يبيح اي برها >: سورعلا تلاق
 عضوملا نع دععيا هنا 0 ىلا 2 ان

 د عومجلا عن م كباكإ ة 4يف يذلا

 ةقرالم فس .تامسإو هللا كف 0
 سيدقلا ه.جشللا تعش كلتعموص وهو 2 رق

 « عوسي برلأ عم ابلاغ نوكتف سومنوريه
 كتيآلق لعجا : سوملوريه سيدقلا لاق

 كلابف : كتظو نع“ اذهب تلاع انااا

 نم وئديق :ةتبواجع عجتو ةيلطاغوا اول 0
 م رثكاف رثكأ ةتئاتح كلل نلعتو ةرون كبلق

 0 ذقت اهمرا ارح تنعخأف من خنق لاخأ يد
 : 1 ع ا

 لخاد هك ةيأف ب درأ ْثَأَي ىف 5 انتعشأ 2



 لوالا لصفلا 0003

 دعنرت هئايضبو ديدتلا رونلا 1 رصف كتيب

 أمو « بر 1 كلاثم ند 2 لوذتف كاوق عشت

 كرونب اننا > ؟ ةئار- يذلا مالكلا اذه. قدصأ

 يصالخو ٍنايضو يلا برأا اهيا نالإو < رونلا نياعن
 كلمسأب أحرف رابنلا لوط ءلتمأو كرون يف ريسأ يلآ

 00 ا كت اع ثب] كنال كرب رخو
 دع كل 2 يدارأ

 00 كب ان كتف نيج راسا
 عوسي لظ يف ,ىتقتو ماعلا بغش لذرت امدنع
 ما 0 يردصأ 1 ةئينه ةحأو ل ةضتف جيبسملا

 ال11 نار نأ دج دنيو ٠ ةزملاب كرابخاب
 اا ايما حياسملا الا ناي الود شا عجال ايغ نأ يق

 راثإ تيفنقإو مإو عملا .تيبحا اذا كنا

 نم تماس ةءارو وعس و ؛ عوسو ؟نوبك نيذلا

 كلب (كل 6 ولي الف نقيحو هموهو دس ةبنع |



 نأ الا مامأ ثو 0 ِق
 [م60

 6 واخ ند 0 2 الو كما م 0 5 7

 4 كلبدل 7 تركشلا 50 الو

 ع 1
 سيادتو هلأ ماما توكسلا يف

 ان درجت قل 0 عب 2 أنل قا

 ةدىلأ 1 رع نأ ضرأالا ىلع انريغ يرثعت وأ

 هزه ءارنأب لوشن و يش 10 أ ةيلاعلأ

 ف ةسّكل وه أ:طعي نأ ةلأسنو للذتب 1 ا

 ب ْق فرغم اك هب لي ُُق 5 1 انضالقل عفنأ هاري

 9 أنترادف ند بحال ن أ اعف ضنرباف راذغلا

 هب اول جل ةماكلل

 الخ انوه نين نيون اناس ال

 ةيضرن 0 كلذ 5 أتردق أ ماينهالا لك مث



 كثلاثلا لصفلا مر

 4 ا ةواينم

 ار نازل يبي ندوب اانا ةقيقحأ عقد
 يف وا ةمهلا لاع يف كلذ ناك 20 0

 نم انيلع بحي الف هللاوهو ا ايس لخلل لاع

 فئاظولا عل زوتو ثاقاتمالا فالتخا لجأ نم

 3 شا تف 3 0 ناظلا ءيسن نأ

 راسل 0 و اربح ماعلا

 مس لل مه حج معسل ل ام

 ل١ لصفلا
 ةنطانلا نيتماصلا تايلسن 2

 نم ينغتسي ٠ نا دعب ناسنالا عطتسي مل اذا
 هسفن هلل ا عمسي ن نا هل يغينيف رثبملا كايلسلا

 0 ديلا ابد 0 هتايلشت ليفي ٍكيبع 0

 انذكب لا مث. هللا مف نم عل 151 بلا



 عربا/ ةيطليلا نيكماكلا تال يق

 ةايصللا نع مك اك ةيددقملا تكلا ف غ1
 ا يا 0 ثداوحت نم لك يف دن ِىل

 د لمعلا مولا 1

 هبل بلطي و ةسراخلا كلا 1

 ديع .هنال. ةليقا ةتيلست نكتال ةسداملا 100

 عم أم رعون ىلع ضواغتي ءايبنالا وأ ليغالا هنءارق

 علاطي ؛ ألو ةعدنقلا ةةنمزالا ءايبنآ عمو 5 هلسرو عوسي

 «ولق نم رجن لك 0 ىفنت ةنفالملا بنك ةبغرب

 مارت نيسيدفلا فيلات انت# ءارق دنع اننا لجا

 ميحالك عمسن نأ انل يغني الو انمادأ نيرضاح ابلاغ |

 نوم دقي الو. دمحا ىف إو 1 يس 05

 مهتابانك موسقنأب ان

 عزل 56 ناك نق د 0 0

 يذلا يحورلا ناسنالا نا ريغ.ريثأت انشأ انيف روي
 7 و 2005 : 0

 عافترالا 4 رسولا هليأ ّى نيرضاحو ءايحا عيبا ىر#



 حبارلا لصنلا 0

 ةعيطأ نيسدقلا يق رظنب هلل 5 ةيغ :رأأ ذه َّق وف

 3 2 مثراوبو ميج ةيطالا - 0 1

 3 دق عوسب ايلا : تيلثقلا هلأ :ضووو وغكو غو

 رظنلاب 1 7 ىرحأ نامالأاب 5 ردو ّىل دسحاب ' انع

 اذلو. ساوداب 7 5 ١ لتعلاو 0 انو ج2 ىلو

 1 نأ يلال قاطنا ن ١ مل ريخ ةنأ > ١ ةسفنوه لاق

 0 9-5 3 < طيقرافلا ماي مل بهذأ

 عبارلا لصنلا

 نعو برلا يف تومي نم ةطبغ يف

 3 ركل تالمتا

 ا أوءبتو ووو انواق دصأ تياه*اذأ

 كش نودب أنل يغبشيف ءاناات لا كليدغاط جيلا



 1 برلاب توي نه ةطبغ يف

 تيرا ىلإ :اوتلظلا هلق 9 كلذ لع 0 دل

 درست ام اريك يذلا ضوانلللا ولا اناا كلا

 يول ناك: اذاك او. عوم ءادلا- دو ةلخم ااما تلال

 585 مثاواظح اال 1 ماعلا اذه يف ضعبلا قبس

 نيجاتحللا ..دالوالا ةيلست ' لجال دعلاذا غانا كركلا

 م« ةتنوزرلا تالسلا نظل

 يف ليلجا ناسحالا اذه ّقّيسا نم حرفيلف

 .ةيرشب :ةيللث ندوة 6 ايضا

 . لق الك ةنال .ةريح) هيف ةفطبغ لعجيو
 تايلست لوبنل ةقاققسا داز ةيجرافما ءايشالا ءارو

 ناضل نينا اويل 9 ضيفب ةنطابلا حورأا

 هللا ةعيرش ْق ماد تسكن مالا نايسن ردجي

 | ةبغر ةدشب نيبوابوطلا حارفاب طالتخالاو اًماد

 هبو متطبغ يف هتايلست ةيوذع 001

 ةطبغلا نه نم ينتسب نا نيح ٌلكردجم اضيا
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 1 رع سلا نشا ليك مناع عا

 تيفيز هلي دنلا كلللادواد للرد بنتي

 ليللإو راهنلا 51 اعوم دا( [تراص © : دين ةهياويز

 «(1:كازم) <« 0 لك يل ليق ذأ

 5 هيكل كك اع ال7 ناتنالل نحل ماا

 يعاود نأ ذأ هابتنإو :لغش نودب كلذ عيدي ال

 ا 0-0

 نالوج وا ةرايز لك ناسنالا كرت |

 ١ لكلب ءام دن مدل د 0 مزال ريغ

 نبا |١

 ا يلا قي دكا تاتا كنون كياذلا

 مهْنم ضعبلل يغبني دقف . ةلوبسو قفرب اولماعي نا

 اا كل وردي 51د قبل لامه ه |ىة شدت نأ

 تابلسلا كارداب .ادعَب نيريدج ميغ هو ةيزشب

 قوف نومنْغِلو روض ركل مان اكاردا 2 الأ

 ءايوق الا قئارط 2 كليليلا | مهتفرعم مدعل لولا



 ا 8 مل ِ كوخ 1 ٌّق

 ىلع قفشإو  قوف,ءامال ىلا ن1 ا ا
 لمعت نا دنرا تسلو مهثات نأ نأ نودب ءافعضلا

 ةولذحتا ع تكليضاحا يلأ ريغ كلةقاط قوف ءايشأ

 +« ةدابع مضعأب را كاوق تحوم تركتلاو

 نأ يف ةديجحلا ةدابعلا ثتامالع ىدحا ّنا

 هي كم رخآ ”"لئع بلطي وأ ةيبالق ا تمحي

 ريخ 30 تضاماتو ةعاد ةالصب هل خرذتي نأ

 0 3 كك 55 اذكه 5 نهم نأ .٠ ةع

 بواقل م السلاو ةطبغلا لع يه ةولفملا ّنال ةنيفخ

 ار نيح لك تقلا | نودي نيذلا نب كياعلل

 ا نورعشما مدي 3 ريغ م بأ مات :اضايرل 0

 ل 5 المس ميم دل ا كلذ" كالغ

 اوركتني نانا " يقبخإ الف رهضو ةرآرم 59

 مث دصقب هللا ىلا ! أوو 8 ئىججر أم أورسخ دق ميا

 مش ةجأنلا ةيظعلا ةئافلا ىف اورظنيلف لب علاصلا ٍْ



 ا م61 واهات يتلا ةريغصلا دئادشلا نه نم

 انتاب نا اهلع مريص ةطداوب ملعجتو ى ءرخا ىلا
 ىلإ اح ق 14ذادؤب رأي 0 موجتو ةييجا ات

 نم "نا ذا اهاتحا مهبلع بجاولا دئادشلاب ًالافتحا
 يقو لب طقف ةحارلا يف سي هللا دمحم نا تحي

 | ةيدبالا ةردتا حلا اح نسي 'اضياةكتراجتلإو تئادشلا

 * لاككأ نم دممألا قيرطلا يف
 20 بحجح

 0 ةنفاسلا جيلا عوسب ةبوذع ِق

 هثاحال ءروبظ عأو ا

 | ةلزنم ْق ل تو 30 نما لالا

 لا دج 1ص ل نيب ' نم ٌرفيو 0



 ا هذ ب وايسلا عشا عوسإ ةبوذع يف

 «ةرآر ا 50م نه بولق يف يقليو 7 ظ

 ةيوذعلا عوسي اما ّذلب و! عيشي يش ملاعلل سيل
 اكأغ رورب ها ديما اف يل

 مذ و نطابلا مالسلا ةيلستب ةويحا كه يف انماحا]

 دب بيج ىخ ةلبتملا | ةويحلا ق

 عجرتسنو هتايلست نم ينةنست نأب نذا دهجاف
 يف عهاطلا :هتدرم .لبقثو. ةنطابلا هب وزي كلف

 لأ دحا لبقب ال ليت. دخلا د 0
 عوسيل اهيفو الا ةولخ سيلف .نيالب الا بألا
 لك هتبعتاو ءاضوض ةولخ 2 هتوادبف لوها ناكل
 قام د فا ورع ابل وبلا نيل ىلا نراك

 دياضياانضفني اذاش نه نيض لا د
 بسانت هلا نال ايل لهب 1 قه ةلامإو هل

 اي هنا .وه اك موي تاذ ةياعن فزسوب اننجايش
 ايا ؛(يو دع انل ناعي ارارف ةفلتنم عاونابو اهلاغ نالا انيلا



 لحماس لحصنلا 1

 انع هعفرب ةمحارم 35 0 3 مدا كداب ارضب

 ىلا ينأي ولأ خف ىلعف م 3 أنيلا هدرو ةدشلا

 نودب اًئاد 6 ل مهنا حا ءايابالا هئابحا

 :رهاطلا هليغأ يف لاق دقو ةويحنا ٍذه 2 ا

 تبلغ انا |ىقث نكلو ماعلا يف قيض مل 0

 يب ( ؟؟ : 11 انحوي ) « ماعلا

 نودب ميبدايف هينب ىلا باك اذكه يتاي هنا
 ماكر نأ نودب ملم و رح ىلا مولي نا

 سأيلا ىلا موسي نأ نودب ممسوبو 0 م و

 نومرظضمو ءاجرلاب نوطوبغم هو نوكبي ماعجيو
 00 7 ةرضالا تاريفما نومدزغساو . هيأ

 اريخما ىلا هجولا اذه ىلع ا غلبيو رافتحا دشأو

 * عرسأو لهنا اغولب 3: كب

 هئايفصأ ىلع ةتمنث ضيفيو 3-5 دوعل هنا '

 ةيوامسلا ءايشالاب مهلا يحوبو نطابلا يف ميلسيف



 ذآ لل لل لل لل لل يح
0 

 ا 0 باع نوه كتالكل يق
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 لئاذرلا متم علقيو دسجماو سفنلا ثوق مهطعيو
 #4 ا ايالبلاو ب راهتلا منع عقرإ و ءاوهالأو

 هال اًئاد مودت ال ءايضلا ةعاس نه ّنا ريغ

 ناك ام سكع مل ثدحيف اضيا منع ىراوتي
 هنا ريغ 0 بهذلا نم نما منايا نوكيل

 نوكي يوصحلو ضيا ارضاح كلذ ع نوكب

 كن دقاإ دنع ىلع ساضلا ذه لو 0 أعفان

 + امرارمو ةنجلا نه

 همم وق نهوعلس

 سدا

 ةلنثاعو 0 عوسب كم ايد 7 ا ْ

 هن تك نمد جيدملاب ردجأ 0 2
 ةدغشلأ ْق

راضنو ةحارلا ُق رح 37
 لكاي نم ٌةلكمو . مديعلا ة

 شطعلاو عوج ةعم لهو عوسي عم برشيو
ا ل لل لل ل ا
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 ل احلل 21

 الو دجنلإو ةيؤرلا لبج ىلا ةعبتيو كفن ماديا

 كاين. بماصالا ةنفج لل ضيا 4 ةعبشل نا نه عزفي

 فول لاوحالا رنه عيب 0 اةراعم كا

 ىنعملا اذهبو جئاستلا عمتي رإدجو قشيو اح عاص

 كلذو <« يف كلشي ال 1 ىبوط > ةسنن وه لاق

 هلآ رن كفلعي الراذنا ذا هاما فد هع

 عملا عوسي ذيلت كاذ ذا نيبي الو ءاخرلا نإوا يف

 ةببحاو تاريذلا ضءب كمن“ اهدنع 2 2

 000 ككل ليك اعزنا امنع اعل

 4 4 اةنم كيك 0 لو ةدغلا كالا كيري

 يف رعشت ةعيبط نأ لجأ ٠ نزحا يف الو 81 نا

 سشنلا تعضخ 00 عاجوإو ىيضب ملالا نمز
 202 لعل ادبي كل ردح فت ةرماعإ و: كل ةداوال

 2 ه« ةلأتملا ةعيبطلا
 ةديحولا أيمدست يبل عوسب ذأ نكيلف :

 00لا تت ا



 [47 ١ جيلا عوسي بحاصي نم تايلدت يف
 ع ع 5 0

 8-1 ىلا اعاد ىلا كدتتفا 0 يابو كتنكالتيحو

 هه

 صوصخا ىللعو كد ضانن عبي هيلأ ةج وف ليف

 كلنال 200 سدتو ةيمحل ردح نأ ند زارا

 كلل 0 مالس ياف ةينهأ اذا

 ان ةبععو ءايركلا رئاعشو ةلطابلا راكقالا
 حار ا 0-1 ةروظنملا ءايضاللا قا ةلعرلاو لافت

 نيمافل || رئاصب يجن قئالغما نم يلأَت ولا ةريقعملا

 2 ويميل ردم 3 عل هي هنأ كثيو كيه ؛دقلأ

0 0 
 عمت نأ ةراخملا ِى م رم م وأ 4 ِِق كيك

 . ملا ل 51
 تفتلي نمد 595 كيرلي نو ةعذازلا 23 8 قارتلا

 بحلب رفظي بحما نا ريغ ةاطابلا ةجرافملا ءايثالا ىلا
 لجا نم ةيباعإ كري ل || ءايرخالا قاذ نمو

 -ء

 #4 هنود ءيش لك ميعمملا حربي



11 

 نامل ردنلا
 ماعلا نع داعتبالا يف

 دانجأ مم ا ايل داق 03 ا 1 نبأ نأ و

 ءايشالا 0 لك < اضف ا 6 يعيب ل نيسل دنقلا

 يبيع ْق هالو قرم ا ناك ف اظ لاج نم ةيوسحا|

 ةراجتماو قف دلو ا لا 3 يملا 62- ءابحأ

 ةمعطاو ناولالا ةرثكلا ةفرخرملا باوثالاو ةيركلا

 يئاوالاو ىنغلا ةلثكاف كد كالا ةرخافلا بداملا

 لب ة<رب وا دسجلل ناي ءيش لكو تارسملا عاونإو
 نيسب دثلا بولق نيت نأ ءاتشإلا عزه ةفاك ملعتسأ ل

 | مال مرظن عدت وأ مههش نئفن نأ ىلع وفل لو

 عي مهجرأب نواطي أوناك نطابلا ْ أهايا مراةتحأب

 ةعي رس ايندلا كه حارفا ةفاكّنأ مهفمتل ملاعلا روهز
 4 ةيهانتللا ريغلا ةأز ىلا ًالحاع امبقعتو لاقلا



 نع داعب الا يف
 ماعلا

8 

 ا هافح ةساعتل لاعلا كبترا دقف كلذعمو

 كلن يف رق. لعج دقو كلارا ١0 ل
 كلتو لحرلا كاذ ينو كفا لع كلا كاد
 ىرحا توكسلا انه مزالن نا انب ردجالا نكلو ةأيحا
 ودعلا ينلي نأ ةيشخ خاسوالا قه كر نأ نم

 تحلو قلذلا اهيف عاتب وأب :د رابغ انسفنا ل خاد
 و ةكاصلا راكفالا اهنم

 تلفن 56 موطتسن نأ كا انقر ماعلا

 وايخاوأ هلعإ ١ انركذت َ ص رق 2

 ده نم

 0 ند 0 0 7 كلل دي 0

 ظعلا ري 6 ند نافوطلا / هأيه نوم 4ب ملسنأ ٍ

 08-00 . فصولا نع لي ةمجاذع ماعلا يأ

 ليكن 0 2 ند ,رالا رث لحإ |ىس ت1 افقأو
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 يق دعب نع لمانبل رشي | لاعفا نع دعتبي نم هلا
 1 ام حم يم سلا



 عباسلا لصفلا 0

 انقأو نحوي ريان 0 ناميالا يفوعب محملا عوبسل

 +« رينلا لحاس دنع

 عوسل اهنم لخديل فان ككلن يف لعجا

 لوبتب انحرف نال ناطيشلا لبقي الكل اهنلغا مث عيضملا
 وأ ودعلا ليح نم زارا ل اذا صقني نيالا

 نيحأصلا عي ودعوه ناطيشلا نأ : هيمالك 0 ينصن

 ىلع ليوم 2| ريغ ةيانق ُش تيسصصشل لازب 7

 يف ةلوه راسالكو. نيدهزتملاو نابهرلا_ صوصخما

 اب ميلطعت يف وه غلاب عا لاكي ةليضنلا قيرط

 : «ةيينظ شح || كاذ قةرح ككاو مهيد نكرم

 4 ممن



 توحتسلا هلي 00

 ا 0 ١٠.أ ,جدء»ءه || 1 كيد كل 0
 أ يور

 ينعا ةدابعلا سراح 7 بصحن نأ ةكلل قوس لآل

 عم سيدفلا ينلا دواد نأ. سدقملا توكسلا ب
 ناك ةيوامسلا يتارت ل انعئايد رارساب هلع ظ
 ةدع خر ةنع برغأ ا اح تادكملا نا

 اكئاخل 1 نر ملط هرمز 0

 :ةلئاق فيان + .ىناسلم هاطخا للى نوط 0
 (؟.ا:؟1 زم ) <« ريفا ن ا اتيكتفل تارا

 لعجا :٠» لاقف ةناسل ظفحي نا برلا انام هاو
 ظ + < ”يتنشل ًاسراحو يفل انما نا

 لجرلا اذه ككل تس ناك فيك رظناف

 | ونطاسب كلاملاو ةريثك عوج نيب موي لك زهشلا



 فل اضناج لعُيي ناك فنكو ةيدع بوعش ىلع

 راظتسي نأ 4م ل نوصي نأ 3 26 هل لاسي و

 +« ةنغكأ وأ فعضلا هيلع

 توكسسلا 'نوناق: :نسيدنلا!ىنلا اذه ارق: نْياف

 0 دل ةيدلام الإ مع ا نابهرلا لع ضورفغملا

 هع ةيلعو هيلأ ترداي قسادنلا حورألا ةئعل 0

 ا أن

 ظفاحن نأ اندكمف ةعتلا نه انطعأ دق انك اذاف |

 ل نافل وم اهابابق لل ١ تركسملا ةيضؤفاواغ
 4 لب تكرالسا ةعدقلا ةنمزالا 7 غب

 اوصوا دق تانبهرلا ءابور عيج ّنأ:؟

 نيذلأ ممسغنأ نيسيدألا نمد امو ثو لأ
1 : 

 دع هب أورذنأو ةواذفح لف ةدرغنم ةشيع

 رطل توالس ظن م ل ريغ ا 50 كنا

 دنع اليزج اباوث جرت كلذ عم نابهرلا 3-6



 ار كد ةليضف يف

 هيف 0 ثوكسلاب م كناسأ ياست 3 ل

 نيح 6ليغم 0 ةودقريغلل كل 15 نع روف 2

 يي كيف وهزت نسكن شلال لاس رو

 لجأ نير تركيا انف 7 5
 5 طن كلن ا 514 هنم ةعئانلا 5 راك ١١ لئاضنلا

 ماش حالا ل 2 عضاوتلا نوصتو ةعاطلا 50 طن

 9 اما لام نابشلا لصعتو خويشلا مرتحنو

 ءانونلا لعيو ةشّئاطلا ةفيفخما َتينولَفْلأ ٌْ ةبيطأ

 مالسلا عضتو كيف ٌنظلا ن ونسحيو كيول

 دع ةري دال ناكل ناب 95

 ام لع كتف ملكتلا تقو ناح اذا

 تنعجأو كريغلو :٠ تا عفان ةأرت

 اطمبلاو راثكألا ىلا كب .يضني مالك لك لاغل
 كظنينرلا طوس امانا كال

 3 يأ 1 ْ



 عسأتلا لحصفلا

 مالكلا ةرثك ةاوادم يف

 غب زئاجاو خلا مالكلا ع سم اع كرا

 ٍ نآذا ماكتلا 0 عجان ءا اودل نايحالا صعب

 ماهابو ا ءاقلت نم ناسن الأ هلي يذلا لما

 نم 0 ب زعتأ 0 نطابلا نس دنلا حورلا

 الخ يد ذيلللا فرع قءو٠ 5 كم
 ةاصغت هياع محملا كن ل وه سفن نبا نأ هَل ظ

 4 بافع 2 كو 3

 يش لك ةبسانمب م كيلا 9 :اسنالا دوعل اذا

 كاي ظييراذمملا 9 هنطاب يف اداه ارح نوكي ال

 | يفي ةارتو ةقفاوي صخش ٌلكو توكسلل اتقو دي
 عيملا ّنأك امهبطاخي بيرغلاو تو تلال عللاع

 ناك اذإو لهاجإو لقاعلا ىلع ةمالك يتليو ةنوفرعي



 مسح همام 2 صم ا سلا سم ماصعسل امص ص صطل ل ص ل راس اصح ص سس مع صصسل ل ١ سس

 6 ليكألا مالكلا ةلاطا يف

 2 اع صقل ل ةريزغ داوم هلو مكنلا نسي

 راصتقا ع 0-50 ْن 2يش عيطتسي 53 عيش اك

 0 هباهذو تقولا زوره ريغ ها

 "نركب اهسالطا ل 0
 0-0- ضعبلا يق نوحت دق اهنا ريغ . 5

 96 55 نأ ةيحاص كيلي الو ةرفغملا

 | لصفلا

 ديفملا مالكلا ةلاطا يف

 نك لاط اذا مالكو أ لوق لكنا نظن ال

 2 | عوسا م لعب كاذ تانثأ اننكيو 1 اوذر#

 ىلع دعص ذأ عوسإ أنيرف ٠ يي ١ لسا لاعأو

 ةليطتسم َتااْقِع ىغ 7 اع ضافأ ةذيمالت مل يأ لبجا

 بايسأب مولع نيا ]و ثع ىنثالا 4 هلا ميا و
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 رشاعلا لصفلا ا

 ذأو أورو ركب مري د | 1 كح تناراوشم

 ثلثملا ءاشعلا دعب مهلكي عرش هيضم ةعاس تبرق

 مما هليل ةدلعلا وذ ريح بسأ انالكةسادغلا

 نأ كشوا نيذلا ىنازحا ىاتيلا كيلوال كلذ

 : 598 معنملا ةروضح مرحي

 000 الطابنق لولرلا نملوب ةزاووذحعأ نمو

 دقو اهنم ةججانلا دئاوفلا لجا نم لوللا فصن ىلا ةظع

 سوينزوطنا سيدقلا مهم نولوالا ءابالا ها

 ةاثمو نابهرلا هتوخا عم ةكاك كيل لاطا يذلا

 ةداعلا فالخ هتخال معنف دق لاف ىونب سيدقلا

 ةاردلا ند الل فين غم ضو انتا نأ: وزلاب

 د ءامملا

 ىلا انبجاو هللا مالك عامتسا دحا ّبمحا اذاف

 اعماص الغ لعن هل ةلصاححا دئاوفلا لجأ نم هتبلط
 طق ايكل اع المات انفي ان كر الو دج

 و



 ديفملا مالكلا ةلاطا ف
 ا

 يتلا دئإ أوفلأ لجا نمد 0 ١ ايف ذأ ا ةعاشلا كلت

 3 0 يس

 عيطتسإ د 2 عض اذا ا نأ ريغ

 ناو هسيئر نذأ نودب 0 | ا لمع ' نأ

 1 0 : 39 سر امل اًممأن ا ناك.

 : ءاكتمأ ت و : 5 كلذ 2 3 4يسفشف

 1 0 اد 1 عفانلاو 1 اذا مالكلا ْ

 نوحجاتخي ةأيث ذأ ماهفالا يوذ ن ل 00

 ما 90 اريفك ميهاف 00 كلذ 1 ىلا

 خهاطلا ولولا ىلع باوصلا هحو نم تح 4 هنأ ريغ

 4 ناكل ةنازرلارطع أهنم حوفيال 01 8 8

 ا لعن نأ كل يقمن ناك ناو نذاف

 كمالك داذرب ْىل مالكلا لهلف نودتو كئايسلا#

 كلذ م ميا ةعفنمو ةنطف 4س ْق لونملا

 ةلكب لفتت ال .ىتلا ةكحا كللتي انورقن | كوكسلا |



 رشع يداححلا لصفلا ١4

 4 أبيلا 3 م ١ ىلع

 ' ةببرغ ةياسن 500 علا ينغتست نأ معن و

 ٍ بوجولأ ل-دع ضوافتت ْنأ كلذ م ا نكلو

 | دواد لاق هتاروشم بجومب لمعتو كل قيدص عم
 دكا 0 < يبل ةسأر 2 ناب ل 9 لإ

 نع هةية راط ضلا لاوقالل جن را جنب

 هب ةلطأيلا لاوقالا

 مم يو حيلسص

 رشع يداحا لصفلا

 تارقنا 5 اتنركسلا يف ةغلابلل اب باتا مف

 أ ةنطنلا لوصال ةفلاخلا ةغلابملا انتوكس يف بنل
 نع زأتمي نم 5 ةعاج 6 نيشئاع 5ك ف

 ىلع ظفاحي ن | عيطتسي إ دكا ى ئاف توكسب ريغ

 | نم طقس ما هك لير 01 ةيوخالا ةغأ الأ



 | عدو 5 ِق ةغلامملا بانئجأ 2

 هثب لح 00 3 2 0 تيودجو تك لق

 « كلذ لذ. ضيا تنا تعمس دق امبرو عوفولا |
 ل يغبنيف كا ةعردشل 5 0 كك نم '

 هتءادب يف ناك 15 لمعلا ةياه يف اعاجت نوكي نا
 تراص 0 هيأ ُق 3 لك لاك ّنا ذا ْ

 هب اوقاف مما لب ةنسحنا مهلئاوا فالخ مرخاوا
 ءارولا ملأ ىعحر ضعبلاو 6 000 ةذاك مثرورش

 ةرارحلا نا . لم“ ريغ برلا رين. اوبستحا مينا
 أهغي ينخنو ايكحن لاهأ نأ ريغ لمملا ةءادب 2 ل

 ٍض حدملا ةبجوتسملا ىلخلا 5 رار: ايست رضم |

 هتاضاير لع ةعاتما"“تاضايزر ناسنالا )135
 00 اًدبا ١ ةنع يني هلل نآب لعجحيو ةةصوطخما

 ةيصرصخملا تاكاسمالاّن أنا نوت 0 ٠
 « ةرثعمو خخ ةباثمب : كيمألا رك



 ود يدامحا لصفلا | ٠

2 

 | اعيش عادلا توكسلا 0

 | هنيح يف ثوكسلا ّنا ريغ نولعفي انيحو! انلمغ
 5 را كلك م ظعال بجاول اولاك ملكتلاو

 ا اقل املا انيلب انيك 1 ل 0
 م رش 9 نسي ن 4 هيلع بوي ةعاج م ْن 0ك

 اهيا عم” نيذلا لجا نم لب :طقف ِهلجا نم سيل

 0 اقم تار ام قس نوكيا م 0

 رسشعيو فالتخالا يديعب سأنأ عم ملكتي ن هيلع

 | نم ةيصعل 15 هنائيل د لعدم 3 نأ ند هيلع

 وع كالا نم ملس أذ ه1 وطو ًاطغما

 ظ 0 ناقل | ةاطعأ ن نك

 ا مل ءلا رومأو را تخل تحناز ابيف
 ل ر

 ا ةراسخو هلابك نودب ىفنقل داكت

 عسل عمجلا نب نوكي نم نأ ةقيتحا يثو

 م الإ لكتلا ىلا اذأو مالكلا مع نحال ابلاغ



 3 مالكلا ضعب رئاسخ يف

 هنأسل قالطا 0 ا 5 داوعل ةرورضلا هجو

 يخلو 4سفن لاها ىلع ةداعلا نه ءدب ءىداب ةلمخ"

 أم اريغكو ءيش لك يف ءاحنرالا ىلا مالكلا ةوبخ هب
 ةعامجسا هيلع بعصي ناك ام ّنأ كلذ ةتن نوكي

 احنا يف لمت الا هه ايضا حا
 +« هتالاها ةرثكأ هب ةرهاجلا نم

 ردع يلا لأ لصنلا

 مالكلا صضعبإ 5 ان ْق

 لنحو رلل ةداع 97 تاثداحلا 051 اعا

 ا كللذ أوقرعل 2 0 ملل ري علي دع دفع اقيخا

 . مالكلا صضعب نم صوصخما ىلع |رظنتمل ل

 5 فلاغخمو 58 0- ةاص لك مالكلا ند راث 5 ا

 ند 5 اغراف ايس 31 لمعي هنأ ذأ نابهرلا



 رفع 0 انياب كنا 1

 هتعموصب :دارفنالا نع نالسك ةحاصلا هدصأقم

 ايه لعبا يلالاب از اكيفحللا ىو كا قورة
 + ةبيرق ينمي ردانلا يف كاذو اذه ثداحيو كانهو

 ؟يووصخ داوم ريغ نع الكل ْى بايدالاف

 هلل عراشلل ب اقوالا يف د اعيش علي 2

 ءأشمو ا يغبني هجولا اذه ىلعو هتاجانمو

 رشبلا عم مالكو لعف 1 رع

 راذغتسالاو 0 اتقو اه نيتقولا نيذه نال

 ناسنالا ىلع ينو ةعاطملا نكات. مي وعلا

 1ك هرج يففي ن ١ نييفولا نيه“ ي. لها اذا

 هي ددعلا ةريثك. صئاقن يف طةسيو مع شيط يف

 ال1 يرون ولع نأ فوج نقعبلا نا
 ريغلاو ةغيفخما لاوقالا وبنتي نأ ن 0 ميلعتلا

 ىلا اضيأ اودوعي نأ نوئبلي ال مه ١ ريغ ةقئاللا

 انا كاذ ذا نونظيف مهلع (اماسلا ةيدقلا مييداع



 1 مالكلا ضعب رئاسخ يف

 . ةفينخلا لاوقالل مهتبحم اورهتي نا مهلع ”رسع

 اهنع علقيو ةداعلا نه كرثي نا نذا ّببحا نذ أ

 ةكيبلا ظنح يف نصق 0 3 ددجي نأب روف

 سانلا ةسلاعم ؛ تنعتعو ع | عوسي بمحح ىلع

 ةهبج نم ال كلذ لعفياو اكمل نيل

 1 ا مث هفعض ةيج نم نكل سانلا :لوه

 قه بق مكرم ايناع ةييصل يبا وكما 201 ْى هتاخ

 +هنأسل ظنح ءانتعالا لمان ةعيدرلا هتداع

 هل ايف « ثاسل لني نا عيطتسي نأ أ 5

 سما بدق .ىرشبلا سحمانا تالا ا 1

 هنأ ثيحب ةمسج ةقاجو ةياغلا يف غيلب فعض 5

 ِ* لقعلا م ؟ل ةئاضعأ ردم | عضخي 2 ل 3

 ؟ ادي ةرثك ماها يع نا ةركع نمو : 7

 ةعشأن امإو ةلاطب نأ نوكت اهب هوذي ةلك لكف ناسللا

 ءايس.ةلف وا ناتج ا ىأ هانا وا ا
 حازم نع



 رشع كأاثأا لصفلا 112

 دن الان 1 اع دا للا دعوا كيمو( ةلقت را
 دك ول ةيمغ وأ بنذلا نم راذتعا وأ رشا نع

 رورغ وا ناسحتسا مدعو كالا ررض وأ ةساغ وأ

 عونو أ ةفلافم وا ةقايل 0 أ ةنلدف ةلقاوأ ةناشامل

 نكي امل نهر 5

 م _رلسبصمب صحا دس

 ردع ثملاثلا لصفلا

 ةهفلا ةأيذر يف

 عج نيب مضعالا مسنلا ا هيدا ةليذر نأ

 1 نبا 57 نتا فيتم نإ 7 « هنال لئاذرلا

 4 فذ غفك نعئاغلا أ نع ن اذه راكي هناكنكأا

 مرق يف ةئيسي وأ ةبجتا ام لجم نودب دروبي امهنم

 ناسن الا ىلع 0 ايو اطفما 11 شقا 9 راغب

 م: اتا لاف اذل أنش طخ ةياليلب امي 41



 ؟ ةييغلا ةليذر يف

 ّنأ لوفلا مدن دقو < ًالئاك كركي الراب طماذل

 ة اهلع مدني ال ًالاوقألوقي ام اريتك ناسنالا
 دبا ابهاف اكل ةيكرلا_ابيقاوطيركانت ار نا
 كعلا هنا ةرم طنش اذ[ [ةلدطقلاا 5 ةتيلف
 “ب اضياأ طقسي

 ك1 طف للبن لالا طخ ناك اذا كلا
 بلقلا نم امنا :٠ برلا لاق هيلعو لفخإو هند لوسا
 <« ناسنالا سندت يلا بيذاكالإو فيدادتلا جرخت

 ريدرشلا كلفلا: نمو تلذلا اهفأ ءىتيرر ندلاالا
 عم بلذلا ةئطخ ّنا ريغ ةريرشلا لاوقالا جرخت
 ةوكتف :ناسللا ةيلطس م1
 ءاسب دق اذلو“ةنباشلا البس الطف ناكورر رهالل
 نم ناسنالا ملسي ال »: سدنملا باتكلا يف اضيا

 +« < لاوقالا ةرثك يف أطفما
 رهاوظب عدخنب ام اريغك ناسنالا ّنا ريغ :؟



 رغع كلاثلا لصنلا الخ

 يلا توكسلا ةذش نع ءيخارتيف ةدوملاو ىوقتلا
 ةلدحاولا ةمبا نم عري 8 ثيل ل مس للا لق نا

 ىرخأ ةهيح ند ىشخيو لاوقالا ةرك1 تاجا ْق

 0000 انة دهب ادحا هب ناوهتزورخا طخ
 ةلكأ ىلعل هون ىلابجأو 2 م يلعل هنطأب 2

 00| اهرو هب ءانتعتالا يلق نا يلهب هلخلا اذج راردان |

 نونظلاو ماضتلا 0 1 را

 43 أمسفن ةيغاوأ 17 ذهلأو كيلا قلقلاو

 .مدقن اع ءيث لع ناسنالا كاذ لدتسا اذأف
 ةركسب ااضخي ةنأف ةييانقمل 5 هيخأ ع نأ ىأيو ْ

 يذلا ناسللا ّنال لكتاب ةعاطلا ه1 نذات امدنع
 ةرت وه م السلا يفأي

 ع رق خش كلنا 0 9 1 هيلعو ايا 2 عيج :

4 
 لل ويح 5 لح ةيلكو 5 ىح

 ا م 0 نأ ه4يةعطزم لجا نم ا ولو



 1 ا ةىينلا ةليذر يف

 كي 11 اذا ءارخغأ نو 5-0 نالا 1-0-0 لأ ل

 حولي نك 1 فراوافلا + وان الكا
 + انعادخلا نوكي 0 ةليضف

 مكي نامل ظن كت يلا

 قاطا اذا 2١ ريغ هرهأ لوا 2 يبل 2

 لاهالا ة ةطسأو ل 55 3 ةليطتسملا تائداحلا ْق ةناسل

 !١ كنع اد ذل الإ اجل همني ال را ءايشأ نع

 اجل 0 3 لبق يذلا الكلاف 3 1 مخ صخ
 ى.-- هه ٠٠

 90 7 دق 0 8 كادت 1

 كاوقالا نم اقوض نيغتالا رار ظل ١
 ١ قارتالا كلت خم ص ارادت - ةغرافلا

 اريثكو موللا بجوتست ثيداحا ىلا ةو رارتفلا

 ةحورخ دهاشيو اهب لنحي الف هتطتسل هبتني أم

 نأ ىلا هةأوادخ ىلع عجر# الف قيرطلا |ةهدالل ن



 مدقت ام حاضيا يف ؟

 بابسنا ةعرسو ناسللا خانم ةرثك يف هف

 0 رادنالا ناانلوقا ىف طخ ذا نينلقةعينفما
 2 جاري ذا 0 قةنلا رهالغب عد ٌّ | 71

 4 0س 10 ايكو

 رشع عبارلا لصفلا

 مدقل 0 حاضي أ يق

 دق انثال تارف اب خالا ايا برطضت ار

 ةباذن ةداهز بمد نا انلا تبني هنا ابلقو.انقبس
 ميك اكرو -- ىلع 0 01 ةياغلا يق

 قالا أبيف انعم 2 أب الضم او خاففلا در ون ناكذو

 ينليو حورلا نري مالكلا اذهف انتعيبطل نانعلا

 اك كل امضي نم ارا نبكل فرط  ئراقلا
 نيد نانادت نأ هيلعف نيفرطلا نم رطاخ لا دوجول



 ردع ثم ذك انلا لصفلا ؟1

 ةتبلذ توكسلا ىلا ةئيلي زجاححإو ةحوتنم ةرفحا د
 للذتو يزخ اذا تارسحو عومدب ٌةسفن دقتني

 دب :ةينفنبا اضيأ قكلالو

 قشر اميلي اصخحش هريمخ قاتلا
 كاذ ذا هل ني هعادخا يف رظنو ديدشلا ةفعض

 8 يلجرا ذأ ا يبلا 5 عم حوني ن 5

 «ننم 0 0 يسفن ا

 لات دال عامتسأ شخ 2 9 0

 م ناك امب هونيف اطوبق ىل 1 مث ةيوح 0

 تعكف ا 1 ةنينم ارفف هللا

 لاوقالا ىلا تفتلتو ةمالكو هللا كرتن ذا ايظع اعوقو
 د 01 ياس ءاغتبا ةلطابلا

 انقاو نيلجرلا ظرف قايل ا 0
 لوقلاب وا عامملاب سنأب مث نامزلا نم ةّدم ملكتي
 + لوطاو بذعا ةثداحملا نوكتل سولجا ىلا نجي



 رشع عإ ارلا لصنلا 0

 | ىلا خلو ةنطف نودب توكسلاو ركتلا رطاخم

 دكسلا صون م اننا اذلو 90 00 فرطلا

 | ةلطاب ا اك تانداحملا مذن لو اعادة اى ناكر ططتف

 | لئاضفلا لمجأ يب مه ءيش لك يف ةنطفلا نال نوح 3

 0 لا ايرشوا الامثو [: 3 اولا كح غ1 ذا

 « لكلا
 ادا اولا قو ربه تركسلا ناةريغب ل نف

 نع مدعباو ماعلا طسو نم مثزرفأ دق هللا نال

 ها 2 مث نم اوراصق““انادلا مو ةفاك

 فوسو م ماوقأ عيمج نع ةنونا ؛دلا موب مد 0

 1 0 ملاوفار نع سيل ىظع ةنوديد ناونادي
 1 نينا مهنايدعتو مينالاهأ عبج ن نع

 كلانا 32000 5 ل د نم

 هريغ 0 !ددلقلم ١ كف وتلا” 1اكك؟ ذا
 ةد أحس اوأ مفيظو م.تأ اعمل اذا 0 ُض رذع 0:



 ٠ مدقت ام حاضيا يف ١"

 لاوقأ ضعبب فعضلا لبق نم هدفتلا ىلا موخ

 ال نم ةمالملا بمجوتسي ىرحلالاب كف ةفينخ ةلطاب

 اعيج اننا 0 هجو ىلعو هسشنب الآ هل ةيانع

 نال مكتلا لإ رك ١ توكسلا ظفح للا جات

 ا مياس قالطا نوديرب ال نيذلا
 7 اهرك

 هل ىلا نا جام اننا كين [ليف
 اننان د

 معالم رذحلا نال ًالياق 100 رهاب ماكعنل 0

 بمي يذلا دسملل نلازعف تيكشملا اما: ةلليلقل

 +« رهدلا 0 جراخا رابخأب يذتغي نأ

 نأسن الأ نفشششل) : نكمي فقااكللذ عمو

 ِي عشختلا جو 0 || كرم ىلعف م كمل

 دقفي الكل ١) فود ىأ :تصحلا 5 ةمرديو نامابلا

 » 1 أذهب ةليلح 7 0

 دف ةيئزاخلا تابلتكلا ساما ةزثكا 1

 م 0 ةنطابلا انتايلست ةأق لع 1 0
تسهم ل

 سس 
 9406م



 رشع عبارلا لصفلا "1

 ةيرشب ةيلسن ردم انلوبتل ةيخالا ةلسنلا لوبف م 0

 ةياستلا ضف ا نأ نيسع ا 0 نم

 حفترب نأب ليلغلا ىلع دوج ًّ َ 1 375 رخل

 . وا اياغاتانبط الملا اير ان

 ةكمأ أم مكتلا نع عن ع نأ تهل أب ردجيو

 موصل إو لا 1 5 ارك ةنسلا قم 3 ةنمزأ ضعب ف

 يق غلابي نأ كلذ ىلع ةوالع هيلع بجو اهربغو
 ىربكلا نيسيدقلا دايعا هس هناسلو هلق ظفح
 بجاولا مارتحالاب الل دعتسا ام اذا ىتح اهيلادلو
 مويلا كلذ ْق لوا نأ نوعي 4هيسف ردق ىلع

 ني دش ةبعرب مينملا عوسب م مدو كيج كرابملا

 * ينواحح حرفو



 ا لاب

 رع 0 *1 لصنلا

 ةرفاوأ ١ هتايلستو لوانتلا ْق

 طظقيتلا ند نا نأ 009 ها مو 0 دأب

 آو مآيأ نم روبح موي ما ٠ يضانو انس انأ ىلع

 . هن أثنأعم نع نولوغشم نِسغَف انيلعوا رع تاعاسو

 ظ مو 2 5 أنها محي نو 1 أطيس أعش 6 نميلقا

 ظ وع مسن ريغ هن 2 انيلآ أي نأ وه ىضئري

 ْ ةدرتي هئأق لصأ رعأ هيأأ ءأج اذا 0 يا

 ١ مالكلا ضعب هيأأ هو نأ تكل ثيبلأ ْق ةدحو

 ْ ىرحداالاب نعبلا ١ ءاشل كروح ىلا باهذزلا ُق عرمبو

 ْ ةمدخيو جراخما ْق ناك اذا ةيقيل ىلا ةقفأرب منا

 | بهذيو كاذو اذب ةزيغ لعمتي اقير.ازرزلا
 0 3 هي دصلأ وه غرفتي 2 .راذمنا هلاغشأ ىلا

 هعامتسا نع مهعانتمإو عيمجلا بايغ قتحت انكو



 رثشع سا لحفلا 11

 ربظأو ةنم برنو م الكلاب 0 يق داز هتنيأعمو

 +« ةر 1 ةدال1 11 يخل تام زاعأ ق6

 نومدخي نيذلا عينج ىلع تحي هجوأأ 1007 ىلعف

 ىلع بجي لب هع ديعب اولفتحم ن حلا عوسإ

 مارتحإو ةدلعو نيدشر ىوتن هللا نأ: ادم 5

 ال ذاك نلف دصالا ميس لع لامعا, نانسي
 الرخا :قيدصلا, اذه! لبقي .نادانل ]يمي لجأ

 نسحابو انئاحا عيبج انلوبق عون قوفب عونب ةب وذعلا

 + ابلظعإو كامازك الث

 ١ لإ 1 ةيلالجو ةيلزنم نأ :؟

 نسحلا يف تعرب اه قئالخمبا نم ةئيلخ عيادتسل

 ّنا ىرخأ ةهج نمو ةبافلو ثا نأ لاخإو
 1 فكتس ال هنأ :ىيج ناغيلب اه ةئدوجو ٌةعضأوت

 ار ليلحلاب كتابا ءاسنالا# ىلا يخل جرم
 هو

 لستلا 2 ّق دهمنلا هنأ م 4م! تس كك دع



 1 لوانتلا يف

 اضيا ديريف هرساب يوامسلا طالبلا يالا هروضجب

 ةفايضلا ماس نيسابلا رشبلا ينير عم 535 نأ

 3 او كلذ رامبجا مو مهلا لخديو
 داو بابلا ىلع م ازنءاه » : لوقي ةعمس هيلعو

 وهو ءاشعلا ةعم عنصاو ةدنع لخدا يل غني نف

 «ي < يعم ةعنصي
 نان الأ لبق قرم لك عنصإ ءاشعلا اذهق

 ةلوانتي وا احور ًالوبق هبلق هي يملا عوسي

 * سدقالا نابرقلا رس يف ةدابعب
 2 كسفهذي 9 ناسنالا عيصتسإ كنك -

 *(يد. عوسي لبق نا دعب ةجراخلا تايلستلا بلط

 ل وكلا م تاياستلا عينج عوبشإ لبتي م هبْلَق

 شطعي ال عبنلا اذه نم برشي نم .ثامنتلا ةفاك

 ا ةيوتحلا ةيوذعلا هيلثب مات قودي نمو 6 ىلا

 وا ةيئمزلا تاّدلملا يف اًدبا بغرب ال جملا عوسي يف |[



 0 لل ىيلففت الانا لعلك د 1 نذو ةيدضلا

 لعم أنعبب نيح لك ظنت يبل لرشسلا ١ ىبوط

 5 ةبوذعلا ليرجلا ىيدصلا اذهو نانلا اذهل

 أه موي لك داذزت ناب ةبهؤت نأ ذهجتو اهبلا
 0 ٍةبيطب كاذ .ك|(هنل|١ لخي ::| يف 00

 ىدتبل نك ١ لبق هلجال ا و أم 1 2 ايلا

 . لد 5

 ياسغأو 0 11 2 تت ا : 1 م
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